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Klik ind på hennemoelleaa.dk, hvor vi holder dig 
opdateret med sæsonens menu og spændende 
aktiviteter.

Kontakt os på tlf. 76 52 40 00

Meld dig ind i dag og opnå rabat
Som medlem af Frie Funktionærers fagforening opnår du en 
særlig medlemsrabat, når du selv bor på hotellet. Har du teg-
net Frie Mini, skal du opgradere til Frie Favorit/Frie Elite for 
at kunne opnå rabatten.

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved Vesterhavet og lad os forkæle dig!

Glæd dem
du holder af
– med et gavekort
til Henne Mølle Å

Badehotel

MORTENSAFTEN
Den 10.-11. november 2017
Lad vores skønne omgivelser danne 
rammen for et hyggeligt ophold i 
anledning af Mortens aften.
Ankomst fredag d. 10. november: 
Der serveres kaffe og kage kl. 15.00 
og en 3-retters menu om aftenen 
(forret, andesteg og Ris a la mande
til dessert).
Lørdag d. 11. november:  
Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 1.300 kr. 
Medlemspris pr. person 910 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

FORLÆNGET WEEKEND 
med stor buffet lørdag
Sætter du pris på en god madoplev-
else, så er dette weekendophold 
helt sikkert noget for dig. Vi byder på 
2-retters menu fredag aften og læk-
ker buffet lørdag aften.
Fredag d. 24. november: 
2-retters menu om aftenen.
Lørdag d. 25. november:
Morgenmad, kaffe og kage og stor 
buffet om aftenen.
Søndag d. 26. november:
Ta’ selv morgenbord. 
Derefter afrejse.

Pris pr. person 
Normalpris 1.700 kr. 
Medlemspris pr. person 1.190 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

MINIFERIE (4 DAGE)
inkl. ½ pension
Trænger du til en miniferie, tilby-
der Henne Mølle Å Badehotel et 
4 dages ophold (3 overnatninger) 
med ½ pension. Tilbuddet gælder 
kun ved ankomst søndag, mandag 
eller tirsdag. 

Pris pr. person (uge 34-47)
i dobbeltværelse

Normalpris 2.150 kr. 
Medlemspris pr. person 1.505 kr.
Der ydes max. rabat for 4 personer pr. 
medlemskort.

GOLFOPHOLD
Book et golf-ophold og opnå en 
særlig medlemsrabat på 30 %.

Læs mere på hennemoelleaa.dk



FRIE NR. 3  2017  |  3

Bryd med din rolle
Er du tilfreds med din rolle på arbejdspladsen? Hvis ikke, 
giver psykolog Ane Aakerlund dig gode råd til, hvordan
du bryder gamle mønstre og kommer til at trives bedre 
i dit job.

Indhold:

36

20 Test din type	 	 	 	 	
Er du primadonna, pragmatiker eller præstationstripper? 
Find din type og bliv klogere på, hvad der motiverer dig
og driver dig til at løse dine arbejdsopgaver bedst muligt.

30 Få et bedre samspil med din chef
Hvis du er udfordret i dit samarbejde med chefen ind-
imellem, kan du få tips til, hvad du kan gøre for at skabe 
en bedre relation og finde en gratis e-bog om emnet.

Redaktørens leder

Kort nyt

Det FRIE ord

Her finder du os

4
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23
38

HVER GANG
Faglige noter 

Hjernebrud 

Det sker hos 
Frie Funktionærer

38
46

47

 Bramfrie Bodil
Mød kvinden, der lader sig in-
spirere af det uperfekte og 
som elsker at bruge satiren til 
at bringe lethed til livets svære 
emner gennem sine roller.

16
32 Blev bortvist og fik 344.000 kr.

Der er en tendens til flere grove bortvisninger, fortæller 
den juridiske chef hos Frie Funktionærer. Moderne tekno-
logi er en af årsagerne, og det fik et medlem at føle, da 
hans GPS blev overvåget, og han blev bortvist for ikke
at passe sit arbejde.

10

1014 Netcompany investerer i kompetencer	
Christoffer følte, at han sad lidt fast i rollen som arbejds-
pladsens tekniske nørd, indtil han blev ansat hos Netcom-
pany. Med blandt andet mentorordninger og tværfagligt 
projektarbejde får han nu flere af sine kompetencer i spil.

24 På job med en diagnose	
23-årige Louise Wille var for to år siden i et projekt, 
der skulle hjælpe autister i arbejde. Nu er hun ansat på 
samme vilkår som sine kolleger hos Novo Nordisk og 
elsker sit job.

36 Sådan blev Conny mere modig
Med en personprofil fik Conny et værktøj til at tænke i 
nye muligheder i sin jobsøgning og inspiration til at se 
på sine kompetencer med andre øjne.

|  Indhold  |  
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mer med stress-symptomer og har mistet 
arbejdsglæden. Ane Aakerlund giver sine 
bedste råd til, hvordan du kan komme vide-
re, hvis du er groet fast i en rolle, du ikke 
trives i.

Motivation
En anden ting, der er afgørende for din 
arbejdsglæde, er motivation. Det har Helle 
Hedegaard Hein forsket i gennem flere år. 
Hun har identificeret en række arketyper, 
der sætter fokus på, hvad der er din driv-
kraft. I magasinet kan du teste dig selv og 
finde ud af, om du fx er primadonna eller 
præstationstripper.

Nogle gange kan det være nødvendigt at 
hente lidt hjælp til at arbejde med sine rol-
ler. En oplagt mulighed er at få udarbejdet 
en personprofiltest hos Frie Funktionærer. 
Det gjorde medlem Conny Lundfald Hansen, 
der bl.a. fik inspiration til at vende sine 
udviklingspunkter til styrker. Læs hendes 
historie og mange flere her i magasinet.  n

God fornøjelse!

agasin FRIE sætter denne gang 
fokus på roller. Et ord, vi bruger 
i mange sammenhænge. Du kan 
spille en rolle på en scene, men 
du kan også spille en vigtig rolle 

for nogen. Det at have sociale roller, både 
privat og på sit arbejde, dykker vi dybere 
ned i her i temaet. Du kan bl.a. møde skue-
spiller Bodil Jørgensen, der bruger de roller, 
hun spiller, til at portrættere alle de sociale 
roller, vi har i livet – helst de skæve og uper-
fekte. 

Passer din rolle til dig?
En social rolle er formet af de forventnin-
ger, andre stiller til én, fordi man har en    
bestemt position, fx direktør eller forælder 
eller noget helt tredje. Med den følger for-
ventninger om, hvad man gør, hvordan man 
opfører sig, hvilke forpligtelser, man har, 
når man træder ind i den rolle.

Nogle gange er det nødvendigt at bryde 
med sin rolle, hvis man ikke trives i den. Det 
dilemma møder psykolog Ane Aakerlund 
tit i sin praksis, når hendes klienter kom- 5041 0867

Svanemærket tryksag

Af Maria Skovbjerg Henriksen

|  Leder  |  
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Kunne du tænke dig at være med til at sætte dit 
præg på din forening og på medlemstilbuddene
i din region? Så stil op til valg i din regionsbestyrelse.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

|  Nyhed  |  

Kom til generalforsamling
og brug din indflydelse

februar og marts 2018 afholder Frie Funktionærers 
regioner generalforsamlinger landet over. På gene-
ralforsamlingen er det op til dig og de øvrige medlem-
merne at vælge den bestyrelse, der de kommende to 
år skal være dit talerør og bl.a. beslutte, hvilke arrange-

menter, der skal udbydes i din region. Måske har du endda 
selv lyst til at stille op til en bestyrelsespost?

– Frie Funktionærers bestyrelser i regionerne repræsen-
terer medlemmerne. Som medlemsvalgt er man med til at 
udvikle Frie Funktionærer og støtte foreningsdemokratiet, 
fordi det i sidste ende er medlemmerne, der bestemmer 
over deres forening, siger Iben Malling, teamleder i med-
lemsaktiviteter hos Frie Funktionærer.

I
Netværk og medlems-
demokrati
Frie Funktionærer har otte regions-
bestyrelser, der udgør de delegerede 
og repræsenterer medlemmernes stemme 
i hver region, når der afholdes delegeretmøde 
hvert andet år.

– Ud over at man som regionsbestyrelsesmedlem 
bliver en del af et fagligt og socialt netværk, får man 
også demokratisk indflydelse til delegeretmøderne.    
Og vil man have endnu mere indflydelse, er det også 
vejen til en bestyrelsespost i Frie Funktionærers 
hovedbestyrelse, forklarer Iben Malling.

Vil du vide mere om, hvor du kan deltage i generalfor-
samlingerne, og hvordan du kan blive regionsbestyrel-
sesmedlem, kan du finde information og kontaktoplys-
ninger om din regionsbestyrelse på f-f.dk.  n

Læs mere om årsmødet 2017 på side 43.

Kom og vær med ...

I juni 2017 var be-
styrelsesmedlemmer 
og sektionsformænd 

samlet en weekend 
til årsmøde i Frie 

Funktionærers
 fagforening.

Dato Region                                        

06.02.2018 Sjælland
07.02.2018 Hovedstaden
21.02.2018 Fyn
22.02.2018 Sydjylland
28.02.2018 Nordsjælland
06.03.2018 Midtjylland Vest
07.03.2018 Nordjylland
08.03.2018 Midtjylland Øst
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Faktisk viser en undersøgelse fra Stanford University, at 30 minut-
ters brok dagligt skader din hjerne – uanset om du er brokker eller den, 
der lytter til andres brok. Du vil nemlig automatisk komme til at tænke 
flere negative tanker, men det er faktisk muligt at brokke sig konstruk-
tivt. Det vil både hjælpe på det mentale helbred og samtidig forbedre 
vores forhold til andre mennesker.

Det kan være frygteligt belastende at høre på kolleger, 
der altid brokker sig. 

PÅ DEN GODE MÅDE
BROK DIG

Kilde: Magasinet Liv

Dit brok skal have et formål
Du skal aldrig starte med at brokke dig, 
inden du har gjort det klart for dig selv, hvor-
for du brokker dig, og hvad du gerne vil have 
ud af det.

Start med noget positivt
Når du brokker dig, kommer du med en ankla-
ge. Så hvis du gerne vil have et positivt resul-
tat, bør du starte med at sige noget positivt.

Slut af med noget positivt
Du skal slutte på samme måde, som du star-
tede, nemlig med noget positivt. Det vil føre 
til, at ham eller hende, du brokker dig til, 
tager dine ord mere til sig.

Lad det ligge
Ligegyldigt hvad resultatet af dit brokkeri
bliver, er det vigtigt, at du ikke dvæler ved
det efterfølgende. Giv slip på de negative 
tanker, for ellers vil dit sind fortsætte med
at blive påvirket i en dårlig retning.3 Vær konkret

Undgå at inddrage for mange følelser, og 
fortæl om den konkrete episode, som du er 
utilfreds med. Det må gerne være kortfattet, 
da det øger forståelsen af dit problem.

Her giver psykolog og forfatter Guy 
Winch fem gode råd til, hvordan du 
brokker dig på den bedste måde.
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Kontor, handel og forretningsservice – 33.185 

Teknologiområdet, maskinteknik og produktion – 9.476 

Fødevarer m.v. – 8.730 

Teknologiområdet, cykel, auto og skibsmekanik m.v. – 5.776 

Samfundsfaglig, Økonomisk-Merkantil – 5.519 

Teknisk (korte videregående udd.) – 4.804 

Teknologiområdet, strøm og elektronik m.v. – 4.196

Byggeriområdet – 3.799 

Jordbrug og natur – 2.667 

Teknisk videnskab (mellemlang videregående udd.) – 2.368

10
Prognoser fra Danske Regioner viser, at det er 
de faglærte, der vil mangle flest af i 2025, mens 
akademikerne kommer i overskud.

UDDANNELSER,
der giver job i fremtiden

Top 10 – Så mange vil der mangle:

Sådan får du flere
gode ideer på jobbet

Vidste du, at en afslappet og legende atmosfære kan være 
med til at fremme kreativiteten hos dig selv og andre? 

Det kræver, at du:

•  forbyder al kritik og censur – også selvcensur

•  anerkender og overvejer alle ideer

•  lytter aktivt, så du er sikker på, at du forstår forslaget

•  indser, at alle laver fejl – ikke mindst dig selv

•  slår ’plejer’ ihjel

•  går til opgaven med humor.

Den kritiske sans har ingen adgang, før alle ideer er på banen: 
En fjollet idé kan sagtens vise sig at være særdeles brugbar, 
hvis man leger lidt med den.

Kilde: emu.dkKilde: dr.dk

NY ARTIKELSERIE: Mød et bestyrelsesmedlem
Du tænker måske ikke over det til dagligt, men faktisk er Frie Funktionærer en forening bygget 
på et aktivt medlemsdemokrati og nogle stærke frivillige kræfter, der brænder for retten til at 
vælge selv og muligheden for at skabe det bedst mulige arbejdsliv.

Derfor vil du i de kommende magasiner møde nogle af alle de medlemmer, der sidder i besty-
relserne rundt om i landet som medlemmernes stemme. Det er dem, der planlægger arrange-
menter og yder en ekstra indsats for at gøre din fagforening og a-kasse endnu bedre.

Mød Lene i næste magasin!
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Borg & Bigum forhandler et stort og eksklusivt udvalg af 
lækre mærkevarer (fx Kähler, Georg Jensen, house doctor,
Eva Solo, Kay Bojesen, Menu, Normann Copenhagen).

Når du handler i webshoppen borgbigumshop.dk, sparer du 
helt op til 60 %, og køber du for over 500 kr., er fragten gratis.

Læs mere om, hvordan du får rabatten på f-f.dk under
medlemstilbud.

Vidste du ...

Få mærkevarer til favorable 
priser med dit medlemskab

16

24
... at du kan holde fri i over en tredjedel af 2017?
 
52 lørdage, 53 søndage, 9 fridage og 30 feriedage, og du 
får i alt fri 144 dage i 2017. Ud af et år på 365 dage, giver 
det 221 arbejdsdage. Det er 3 fridage flere end 2016 – et 
år, hvor helligdagene faldt uheldigt og som var en dag 
længere på grund af skudårets 29 dage i februar.
 
Kilde: Samvirke.dk

Af Mads Davidsen og Helle Hedegaard Hein 
Forlag: Gyldendal Business, 2017 • Pris: 350 kr.

En UEFA PRO-træner og en ledelses-
forsker har sammen skrevet en bog 
om talentudvikling. Et partnerskab, 
der med sporten som reference-
ramme ser nærmere på talenters 
drivkraft og deres resultater – eller 
mangel på samme.

Selv om bogen er oplagt læsning for 
folk i sportens verden, er den også 
skrevet til ledere i det offentlige 
og private erhvervsliv, og alle med 
interesse i psykologien bag motiva-
tion og talentudvikling.

Krydret med cases
Bogens overordnede budskab er, at den ledelsesform, du bliver 
mødt af, skal matche din motivationsprofil, hvis du skal skabe de 
bedste resultater. Man behøver ikke nødvendigvis at interessere 
sig for sport for at få udbytte af bogen, men det hjælper, da den 
er krydret med sportsstjerne-cases, der underbygger bogens 
pointer. Det hjælper med at trække den til tider lidt tunge teori 
ned på et mere læsevenligt niveau. 

Det er bestemt ikke let godnatlæsning, men interesserer man sig 
for motivation og ledelse, kan man hente meget nyttig viden og 
inspiration i bogen.  

NÅR TALENT
FORPLIGTER

Boganmeldelse

VIND BOGEN!
Vil du have fingre i bogen ”Når talent for-
pligter”, så send en mail til msh@f-f.dk med dit navn og
adresse og fortæl, hvornår og hvordan du føler dig mest 
motiveret til at yde dit bedste. Så er du med i lodtræk-
ningen om bogen. Vinderen får direkte besked.

Anmeldt af: Maria Skovbjerg Henriksen, redaktør

VIND

NY RABATAFTALE med Borg og Bigum
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Få en person-

profiltest

– Læs mere på side 34.

 Jagten på det uperfekte
56-årige Bodil Jørgensen synes, at skuespil er sjovest, 
når hendes rolle har en brist. Det er her, de menings-
fyldte fortællinger er gemt, mener hun.

TEMA:
ROLLER

 Har du det rigtige job?
Hvis du kender din arketype, er det nemmere for dig at 
arbejde med din motivation og skabe mere arbejdsglæde, 
mener forsker Helle Hedegaard Hein, der er kvinden bag 
arketypemodellen.

16

22

24
 Ok at være unormal

Louise Wille er autist. Men det afholder hende ikke fra at 
passe sit arbejde som kvalitetsdatakontrollør hos Novo 
Nordisk på lige fod med sine kolleger. Hun er glad for at 
have fundet en arbejdsplads med rum til forskellighed.

“Vi er alle sammen dødelige og pinlige. Man kan 
godt forsøge at vise sin omverden, at alt er per-
fekt, men alle har en brist et sted”.
Skuespiller Bodil Jørgensen

»
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Vi tildeler hinanden roller på arbejdspladsen, fordi det giver tryghed og struktur i vores 
relationer. Men hvad gør man, hvis man ikke trives i den rolle, man er blevet tildelt?
Det giver psykolog Ane Aakerlund sit bud på.

Af Maria Skovbjerg Henriksen

ra vi er helt små, er den måde, vores forældre behandler 
os på og vores sociale samspil med til at definere den 
rolle, vi påtager os. Først i familien og dernæst i skole- og 
arbejdslivet. Det, vi har været vant til, falder os nemmest, 
og derfor følger rollen som den ansvarsbevidste, den 

kreative eller den forstående også med os gennem livet, fordi vi 
er trygge i den rolle og gør, hvad omgivelserne forventer af os. 
Men trives du ikke i rollen, kan det være nødvendigt at bryde med 
den, forklarer psykolog Ane Aakerlund.

– Der vil altid være en grundkerne i dig, som du skal lytte til. Du 
kan ikke lave dig selv om eller ændre på, hvad du har fået med dig 
gennem livet, men du kan tage en aktiv beslutning om at handle 
anderledes for at bryde dit gamle mønster. 

Hvad længes du efter?
Måske er du træt af altid at være ham, der påtager sig ansvaret og 
ender med at tage for mange opgaver på dig, fordi dine kolleger for-
venter, at du gør det. Måske ønsker du ikke at være hende, der altid 
skal lytte til andres problemer. Spørg dig selv, hvad du vil i stedet, 
og hvad du længes efter.

Ane Aakerlund ser flere i sin praksis, som kommer med stress, fordi 
deres rolle og deres værdier ikke længere stemmer overens, og der-
for mistrives de i jobbet. De har en opgave foran sig, når de vender 
tilbage og skal gøre det klart for kollegerne, at tingene 
kommer til at ændre sig.

F

»

Har du valgt din  rolle 
– eller har dine omgivelser?

3GODE RÅD,
HVIS DU IKKE
TRIVES I DIN
ROLLE:

TEMA  | Roller |  



Ane Aakerlund er uddannet psykolog. Hun har 
15 års erfaring i samtaleterapi og rådgivning til 
børn, unge og voksne med vidt forskellige per-
sonligheds- og livsproblematikker.

psykolog-aakerlund.dk
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Har du valgt din  rolle 
– eller har dine omgivelser?

1 2 3
Gør det klart for dig selv, hvad 
det er i din forhistorie, der gør, 
at du har påtaget dig den rolle, 
du har.

Hvor kommer den fra. Hvad er 
det, du synes, der ikke passer til 
dig, og hvad vil du gerne i stedet? 
De spørgsmål er nødvendige at 
være bevidst om, for at du kan 
rykke dig.

Find 3 ting, du konkret kan gøre 
anderledes for at vise dig selv og 
dine omgivelser, at nu ændrer du 
rolle.

Er du typen, der altid påtager dig 
meget ansvar, så afgiv nogle af 
dine arbejdsopgaver. Dvs. at du 
fx ikke dobbelttjekker dine kol-
legers arbejde, når du har over-
draget ansvaret, selv om de gør 
tingene på en anden måde, end 
du ville gøre.

Giv slip og prøv kræfter med 
den nye rolle, men mærk efter, 
om der stadig er et match mellem 
dine ambitioner og din personlig-
hed. Det kan fx ikke nytte noget 
at stræbe efter en lederrolle, 
hvis du er meget medfølende, 
empatisk og lyttende og ikke tri-
ves med at skulle skære igennem 
og træffe upopulære beslutnin-
ger.
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Bank | Forsikring | Pension

*For at blive Pluskunde 300 i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån og opsparing hos os på i alt 300.000 kr. Din Lønkonto, NemKonto, Netbank og Betalingsser-
viceaftaler skal være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring og minimum en af disse forsikringer: Hus- eller Fritidshus-
forsikring, Ulykkesforsikring eller Bilforsikring.

**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,80% og er den laveste debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer og opfylder 
kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsen-
tativt eksempel på ÅOP: Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er 4,0 ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til 
etablering af ejerpantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.355 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 847.995 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 347.995 kr.

Byg din egen 
Husforsikring 

Hos Alm. Brand kan du bygge din  
egen Husforsikring, så den passer til 
lige netop dine behov. Som noget helt 
nyt på markedet kan du bl.a. sikre din 
have og slippe for bekymringer om  
skader på huset i blæsevejr.   

Som medlem af Frie Funktionærer og 
som Pluskunde* i Alm. Brand får du 
fordele på både Bank og Forsikring.

Boligkredit helt ned  
til 3,75 %**

Op til 25 % rabat på 
dine forsikringer

Ring på 

Ring på 

96 10 17 09 

96 10 17 08 

»

ÆLDSTE BARN
Eksempel på jobfunktion: Leder, læge.
Adfærd: Meget ansvarsbevidst og god til at tage 
kontrol, træffe svære beslutninger og bevare 
overblikket.
Udfordring: Det kan være svært at afgive kon-
trollen, da ældstebarnet hurtigt kan opleve, at 
der ikke er styr på situationen.

MELLEMBARN
Eksempel på jobfunktion: Jurist, mægler eller 
forhandler.
Adfærd: Fleksibel og god til at indgå kompro-
miser og skabe samspil mellem afdelinger.

Udfordring: Midterbarnet kan komme til at 
glemme sine egne behov i sin stræben efter at 

skabe god stemning mellem stridende parter 
på en arbejdsplads. Det kan nemt skabe stress. 
Opgaven kan være at afgive ansvaret for at 
skabe harmoni, og i stedet have fokus på sine 
egne behov på arbejdspladsen.

YNGSTE BARN
Eksempel på jobfunktion: Projektleder, krea-
tive jobfunktioner som fx sælger eller designer.

Adfærd: Charmerende og kreativt tænkende.
Tager let på tingene, men er også til tider et rode-
hoved, der skaber kaos omkring sig.

Udfordring: Kolleger skal typisk samle tråde og 
rydde nok op efter yngstebarnet, der dog er god 
til at bruge sin charme til at blive tilgivet. 

– Du kan vælge at gøre dig fri ved at give slip på de opgaver, 
der følger med din rolle. I relationer sker der tit det, at det, du 

gør mere af, gør andre mindre af. Så giv plads til, at andre kan tage 
de arbejdsopgaver, du plejer at hjælpe med, eller lad være med 
at blive ved med at tage ansvar for at skabe den gode stemning i 
afdelingen, siger Ane Aakerlund.

Det kan føles ganske ubehageligt til en start at komme ud af kom-
fortzonen og blive mødt af forundring hos kollegerne, når du 
ændrer adfærdsmønster.

– Det er vanskeligt, men det kan godt lade sig gøre, hvis du selv 
tror på det og tydeliggør for dine omgivelser, at du slipper rollen og 
bevidst påtager dig andre opgaver. Det, du føler dig tryg i, er ikke 
nødvendigvis det samme, som det, der er godt for dig, slutter Ane 
Aakerlund.  n

DIT NUMMER I SØSKENDEFLOKKEN AFGØR DIN ROLLE 
Placeringen i søskendeflokken kan have stor indflydelse på, hvilke job, vi 
vælger, og hvilken rolle vi tager med os fra barnsben til arbejdspladsen.

Ifølge Ane Aakerlund kan du godt ændre din rolle, hvis 
du mistrives i den, men det kræver en målrettet indsats 
og hårdt arbejde at komme igennem processen.

TEMA  | Roller |  

Kilde: Ane Aakerlund
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| Juridisk | 
Bank | Forsikring | Pension

*For at blive Pluskunde 300 i Alm. Brand Bank behøver du blot at samle lån og opsparing hos os på i alt 300.000 kr. Din Lønkonto, NemKonto, Netbank og Betalingsser-
viceaftaler skal være hos os. For at blive Pluskunde i Alm. Brand Forsikring, skal du have en Indboforsikring og minimum en af disse forsikringer: Hus- eller Fritidshus-
forsikring, Ulykkesforsikring eller Bilforsikring.

**Den viste rente svarer til en debitorrente på 3,80% og er den laveste debitorrente for kunder, hvor mindst en i husstanden er medlem af Frie Funktionærer og opfylder 
kravene til at blive Pluskunde 300. Belåningsgrad: Ejerpantebrev til sikkerhed for lånet skal ligge inden for 100% af boligens værdi. Kræver kreditvurdering. Repræsen-
tativt eksempel på ÅOP: Den årlige omkostning i procent (ÅOP) er 4,0 ved et samlet kreditbeløb på 500.000 kr. med en løbetid på 30 år og er inklusiv omkostninger til 
etablering af ejerpantebrev på 510.000 kr. samt afgifter til staten. Renten er variabel, og lånet afdrages som et annuitetslån med 12 årlige terminer á 2.355 kr. og kvartår-
lige rentetilskrivninger. Det samlede beløb, der skal betales tilbage, udgør 847.995 kr. Heraf udgør de samlede omkostninger 347.995 kr.

Byg din egen 
Husforsikring 

Hos Alm. Brand kan du bygge din  
egen Husforsikring, så den passer til 
lige netop dine behov. Som noget helt 
nyt på markedet kan du bl.a. sikre din 
have og slippe for bekymringer om  
skader på huset i blæsevejr.   

Som medlem af Frie Funktionærer og 
som Pluskunde* i Alm. Brand får du 
fordele på både Bank og Forsikring.

Boligkredit helt ned  
til 3,75 %**

Op til 25 % rabat på 
dine forsikringer

Ring på 

Ring på 

96 10 17 09 

96 10 17 08 
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Af Heidi Callesen

m du er introvert, nørdet eller 
elsker at tage ordet, er ikke så vig-
tigt. For er du først blevet ansat 
hos it-virksomheden Netcompany, 
er der garanti for et arbejdsliv i 

konstant udvikling. Noget af det vigtigste 
for dem er nemlig, at de ansatte ikke gror 
fast i bestemte roller.   

– Det er vigtigt, fordi når medarbejderne 
udvikler sig, får nye kompetencer og vok-
ser, så gør vi det også som virksomhed. 
Derudover er det med til at gøre os attrak-
tive i konkurrencen om de dygtigste kan-
didater, fortæller HR-direktør Lars Ulslev 
Johannesen.

Derfor holder firmaet blandt andet halv-
årlige, individuelle møder med alle 1.200 
ansatte. Her evaluerer chefgruppen på, 
hvordan de bedre kan hjælpe den enkelte 
videre og i fællesskab lægges der en plan 
for det næste udviklingstrin.  

– Det er selvfølgelig både en tidsmæssig 
og økonomisk stor investering, men det er 
nødvendigt for at opretholde det faglige 
niveau og sikre, at vores medarbejdere hele 
tiden rykker sig og lærer nyt, forklarer Lars 
Ulslev Johannsen. 

Samarbejde på tværs
Det er også noget, de ansatte bemærker. 
En af dem er 25-årige Christoffer Samuel 
Nielsen, der i løbet af sine to år i virksom-
heden er gået fra at være nyuddannet 

konsulent med fokus på det tekniske til at 
beskæftige sig med salg og ledelse. De nye 
kompetencer er både et resultat af chefer, 
der kunne se hans potentiale, og nye skridt 
han selv ønskede at tage.

– Det er gået stærkt! Jeg har altid ind-
taget rollen som gruppens leksikon, der 
huskede detaljer og hjalp alle med alt. Som 
leder skal jeg i stedet sige fra og uddelege-

Hos firmaet Netcompany 
er det vigtigt, at med-
arbejderne hele tiden 
udvikler sig. For når de 
ansatte får nye kompe-
tencer, kommer det både 
dem selv, firmaet og kun-
derne til gavn. 

re, og det har været med til at udvikle mig 
meget, fortæller han og fortsætter: 

– Her får man ikke lov til at gro fast. Vi 
opfordres hele tiden til at tage et skridt 
videre i karrieren og får hjælp til det med 
undervisning og mentorordninger. 

Det er også med til at modvirke silodan-
nelser, hvor ansatte har den samme 
rolle på arbejdspladsen fra start til slut. I 

Netcompany er man nemlig ikke opdelt i 
afdelinger, men samarbejder i stedet på 
tværs og om konkrete projekter, hvor der 
næsten hver gang sættes et nyt hold af 
folk med forskellige kompetencer. 

– For nogen kan det sikkert være mere 
trygt at vide, at det man skal i morgen, er 
nøjagtig det samme, som man skulle i går. 
Men at arbejde i projekter har den fordel, 

at jeg hele tiden får nye input fra nye kol-
leger og derfor lærer enormt meget, siger 
Christoffer Samuel Nielsen. 

Noget der ifølge HR-direktøren er en helt 
bevidst strategi: 

– Når der er en naturlig rotation omkring 
forskellige projekter, får man løbende 
prøvet sig selv og sine kompetencer af på 
ny. Det åbner også øjnene for ens eget og 
andres potentiale, som igen kan sikre en 

O

HER FÅR INGEN LOV TIL AT 

gro fast

HER FÅR MAN IKKE LOV TIL AT GRO FAST. VI OPFORDRES HELE 
TIDEN TIL AT TAGE ET SKRIDT VIDERE I KARRIEREN OG FÅR 
HJÆLP TIL DET MED UNDERVISNING OG MENTORORDNINGER.
CHRISTOFFER SAMUEL NIELSEN.

”

TEMA  | Roller |  
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og derfor vil medarbejderudviklingen fort-
sat være et vigtigt fokusområder, siger 
Lars Ulslev Johannesen. 

Det glæder Christoffer Samuel Nielsen. For 
han mærker tydeligt effekterne af indsat-
sen. 

– Inden jeg blev ansat her, sad jeg måske 
lidt fast i rollen som nørd, men den er i dén 
grad blevet udfordret, og jeg har fået nogle 
sider af mig selv i spil, som ikke har været 
så meget fremme før, siger han.  n

NÅR DER ER EN NATURLIG ROTATION OMKRING FORSKELLIGE 
PROJEKTER, FÅR MAN LØBENDE PRØVET SIG SELV OG SINE 
KOMPETENCER AF PÅ NY. DET ÅBNER OGSÅ ØJNENE FOR ENS 
EGET OG ANDRES POTENTIALE.
LARS ULSLEV JOHANNESEN

”kontinuerlig udvikling af medarbejderne, 
siger Lars Ulslev Johannesen. 

Udvikling giver selvtillid
Den aktive indsats med løbende at ud-
fordre de ansatte har været en del af 
Netcompanys strategi og identitet siden 
starten af 2000, og sådan vil det også 
være fremadrettet. 

– Vi kan se, at det virker. Vores projekter 
lykkes, stemningen er god, og tilfredshe-
den blandt de ansatte er i top. Det gør os 
attraktive over for kunder og folk udefra, 

25-årige Christoffer Samuel Nielsen sætter pris på, 
at hans arbejdsplads hjælper ham videre i karrieren 
med fx mentorordninger.

HR-direktør Lars Ulslev Johannesen er sikker på, at når Netcompany 
tilbyder et arbejdsliv i konstant udvikling, gør det virksomheden 
attraktiv i konkurrencen om de bedste medarbejdere.
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Trolden i Glyptotekets have er skabt af bil-
ledhugger Niels Hansen Jacobsen i 1896 og 
købt af brygger Jacobsen i 1901. Den har en 
særlig betydning for Bodil Jørgensen, fordi 
den er blevet brugt som vartegn i byen 
Vejen, hvor hun er opvokset.
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er skal helst
    ligge en hund    
        begravet
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Af Maria Skovbjerg Henriksen   Foto: Bo Nymann

Begejstring, væmmelse, 
forløsning, forargelse.
Hun fører sit publikum 
igennem hele følelses-
registeret med sine 
skarpe karakterer, men 
hvordan gør hun, og
hvem er mennesket 
bag de mange roller? 
Få svarene af hoved-
personen selv, skue-
spiller Bodil Jørgensen.

”Semper Ardens”, altid brændende, 
står der hugget i sten på latin over en 
patineret dør i Glyptotekets have. En 
af Bodil Jørgensens foretrukne ånde-
huller i hovedstaden. Semper Ardens 
var brygger Carl Jacobsens motto 
og hele årsagen til, at Glyptoteket 
blev skabt. Han brændte nemlig for 
kunsten og insisterede på at dele 
den med folket. Det samme gør Bodil 
Jørgensen, når hun deler ud af sin 
skuespilkunst.

– Skuespil er mit liv. Det giver ingen 
mening at stille sig op på en kasse, 
som vi skuespillere jo gør, hvis ikke jeg 
har noget på hjerte, konstaterer Bodil 
Jørgensen, der gennem de seneste 27 
år har høstet adskillige priser, blandt 
andet en Bodil, flere Robert-
priser og tilmed et ridderkors. »

D



18  |  FRIE NR. 3  2017

|  Kort nyt  |  

Men selv om anerkendelse og hæder er 
rart, er det ikke det, Bodil Jørgensen stræ-
ber efter. Faktisk kom hun først i tanke 
om, at hun måske burde have fejret sit 
25-års jubilæum, året efter den store dag. 
I stedet brænder hun for at lave noget, 
som folk værdsætter. De seneste år har 
det primært været gennem satiren, og 
med DR2-serien ”Rytteriet” fik hun et 
stort folkeligt gennembrud. Her portræt-
terer hun, med kollegerne Rasmus Botoft 
og Martin Buch, en række tragikomiske 
skæbner, der er udfordret på forskellig vis.

Søger det uperfekte
– Med satiren kan vi fortælle en historie, 
der går dybere, end det øjet ser, og sam-
tidig rammer den bredt. Der skal helst 
ligge en hund begravet, for at det er rigtig 
sjovt. Derfor foretrækker jeg det tragiko-
miske, fordi satiren bringer lethed til selv 
de mest alvorlige emner.

Bodil Jørgensen lader sig inspirere af det 
uperfekte og det menneskelige i verden 
omkring hende, når hun skaber en rolle:

– Vi er alle sammen dødelige og pinlige. 
Man kan godt forsøge at vise sin omver-
den, at alt er perfekt, men alle har en brist 
et sted.

Det var fx sådan, at karakteren ”Trines 
mor” i Rytteriet blev til. En kvinde med 
diverse privilegier, som går op i sig selv 
og får vokset ben og ordnet hår, men 
der mangler alligevel noget i hendes liv! 
Frustrationen lader hun gå ud over sin 
datter, der i telefonen skal lægge øre til 
de mest uhyrlige ting.

Simuleret overskud
– Jeg ser en tendens i tiden – et passiv-
aggressivt adfærdsmønster, der har bredt 
sig som et karaktertræk i samfundet. Vi 
simulerer, at vi har overskud, men vi har 
ikke overskud til at tage os af noget eller 
nogen. 

Det bliver Trines mor symbolet på.  ”Du 
forstår ikke din egen mor”, tordner hun 
hysterisk i telefonen til sin datter, og det 
er den grundlæggende selvoptagethed, 
som Bodil Jørgensen gerne vil illustrere:

»
TEMA  | Roller |  
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– Jeg sætter det selvfølgelig på spidsen i 
min karikatur, men der er en tendens til, at 
vi hverken kan tage os af vores egne syge 
og gamle eller de flygtninge, der kommer 
til landet, og det synes jeg er en svaghed 
for velfærdssamfundet. Vi kan stadig 
hjælpe menneske til menneske, hvis vi tør 
og vil, konstaterer Bodil Jørgensen med en 
alvorlig, næsten sorgfuld mine.

Jyske aner
Hun er opvokset i Jylland og er på ingen 
måde et menneske med store armbevæ-
gelser – med mindre professionen kræver 
det. Hendes bedsteforældre var bønder og 
forældrene lærere. Fra dem har hun blandt 
andet fået sin kristne tro og positive livs-
syn, og det har hun holdt fast i på trods 
af et liv, der har budt på både medgang 
og modgang. Som da hendes ældste søn 
skulle hjerteopereres som lille, da hendes 
eksmand døde af kræft alt for tidligt, eller 
da hun blev kørt over af en traktor under 
optagelserne til en film i 2014 og punkte-
rede sine lunger, brækkede samtlige rib-
ben og sit bækken og lå i koma i flere dage.

– Vi er nødt til ikke at frygte døden. Vi 
skal jo alle sammen derhen. Det er et godt 
perspektiv at se på livet ud fra. Jeg tror, 
jeg har fået en styrke hjemmefra, som 
handler om det praktiske liv. Min mor var 
god til at få hverdagen til at fungere. Min 
far var anarkistisk og skør – lidt en original. 
Jeg har nok fået noget godt med fra dem 
begge to.

Forvekslede overgangsalder med
graviditet
Bodil Jørgensens familieliv tog også en u-
ventet drejning, da hun som 47-årig fandt 
ud af, at det ubehag, hun pludselig fornem-

mede i sin krop, ikke skyldtes overgangs-
alder, men at hun ventede sit tredje barn, 
Rigmor – opkaldt efter Bodils egen mor.

– Jeg har fået tre skønne børn, der giver 
mit liv dyb mening. Jeg ønsker, at jeg kan 
følge Rigmor godt på vej, og det snakker 
hun meget om for tiden, nu hvor hun er 
startet i 3. klasse, for jeg er jo 56 år. Men 
hun giver mig virkelig meget åndelig ener-
gi det lille menneske, siger Bodil Jørgensen 
og forklarer:

– Forestil dig, at du tror, du har gennem-
skuet alt og set det hele, for det tror vi tit 
som voksne. Skoven er jo bare en skov! 
Men så skal man prøve at tage Rigmor 
med – så oplever man altså helt nye ting, 
eller kommer i tanke om noget, man havde 
glemt fra sin egen barndom. Det er jo 
genialt af Vorherre, at vi får lov til selv 
at være børn og vokse, og så får vi lov at 
opleve det hele igen fra et nyt perspektiv 
gennem vores egne børn.

Fra stilhed til rampelys
Selv om Bodil Jørgensens karriere til tider 
kan være krævende og give meget rejse-
aktivitet, så er hun god til at være til ste-
det i nu’et og koble helt fra, når hun får 
chancen.

– Jeg elsker stilhed og at sidde og glo 
ud i luften eller gå ud i haven og hive lidt 
ukrudt op. Vi har også en lille hytte på et 
bjerg i Italien væk fra internetadgang og 
farbare veje, hvor jeg lader op. Der har jeg 
tilbragt seks uger med min familie over 
sommeren, hvor tiden bare stod stille. Så 
er det lidt voldsomt at komme tilbage til 
byens puls og arbejdslivet igen, konstate-
rer Bodil Jørgensen, der dog ikke kan fore-
stille sig at undvære sit liv som skuespiller.

– Når jeg spiller en rolle, er det som at 

tage en dragt på. Jeg er en fiktiv person, 
men bruger alt, hvad jeg har i mig af erfa-
ringer og følelser til at være det menne-
ske på en troværdig måde.

Selv om Bodil Jørgensen bruger en stor del 
af sit liv på at træde i karakter som andre 
end sig selv, er hun ikke i tvivl om, at hen-
des egen indre kerne er intakt.

– Jeg tror ikke, at jeg har flere eksisten-
tielle kriser end alle andre på grund af mit 
job … men nogle gange kan jeg da godt 
tænke: Hold kæft hvor lever jeg egentlig 
et kedeligt liv i forhold til, hvor sjov jeg 
er, udbryder Bodil Jørgensen pludselig, 
og hendes glimt i øjet forplanter sig til 
en mild og hjertelig latter, der fylder 
Glyptotekets have.  n

”NÅR JEG SPILLER EN ROLLE, ER DET SOM AT TAGE EN DRAGT PÅ. JEG ER EN FIKTIV 
PERSON, MEN BRUGER ALT HVAD JEG HAR I MIG AF ERFARINGER OG FØLELSER TIL

AT VÆRE DET MENNESKE PÅ EN TROVÆRDIG MÅDE.
BODIL JØRGENSEN

I
Fakta om Bodil Jørgensen

•  56 år og gift med filmfotograf 
Morten Søborg.

•  Mor til sønnerne Johannes og Østen 
og datteren Rigmor, som hun fik 
som 47-årig.

•  Kendt fra TV-serier som Rytteriet 
og Badehotellet. Har også medvir-
ket i diverse teaterforestillinger og 
en række film, fx Hvidsten Gruppen 
og Idioterne og er nu aktuel i Erik 
Clausens nyeste film Aldrig mere i 
morgen.

Kom og hør hendes foredrag på 
Comwell i Kolding for Frie Funktio-
nærers medlemmer d. 12. oktober. 

Bestil billetter på f-f.dk.
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Af Maria Skovbjerg Henriksen  •  Illustration: Marck Fink

Er du primadonna, præstationstripper, pragmatiker eller lønmodtager?
Læs de fire beskrivelser og se, om du kan genkende dig selv.

TEMA  | Roller |  

rketypemodellen fortæller noget om, hvordan du bliver moti-
veret, når du går på arbejde. Den ene type medarbejder er ikke 
bedre end den anden, men modellen kan vise, hvad der netop 
driver dig til at løse dine opgaver bedst muligt.

Læs med, og find den type, der passer bedst til dig.A
Primadonna:
Ønsker at gøre en forskel. Styret af et ”kald”.

Har ekstremt stærke værdier og idealer.

Jobbet er primær kilde til tilfredshed og identitet.

Behov for tid til fordybelse, afskyr forstyrrende 
møder og kan blive vanvittig af små-snak.

Primadonnaen vil gerne snakke med sine 
kolleger – EFTER opgaven er løst.

Den introverte præstationstripper:
”Nørden”, der elsker at arbejde i fred og ro med en virkelig vanskelig
opgave og bruge sin viden på nye måder.

Ikke drevet af at gøre en forskel, men udfordres af at udfordre sig selv.

Altid på jagt efter en ny nød, der er endnu sværere at knække end
den forrige.

Sidder helst alene i dyb koncentration eller med høretelefonerne på.
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Den ekstroverte
præstationstripper:
Konkurrencemennesket, der er glad for
ydre anerkendelse, bonus, forfremmelse
og offentlig ros.

Elsker at sammenligne sig med andre og
presse sig selv til at præstere lidt bedre.

Elsker fælleskontorer og small talk og
bliver hurtigt rastløs.

Bliver motiveret af præstation, anerken-
delse og karrieremæssig succes.

Opleves som meget energifyldt og sætter
en ære i at opnå ekstraordinære resultater.

Pragmatikeren:
Sætter en ære i at levere et flot stykke 
arbejde, men prioriterer også work-life-
balance.

Udgør størstedelen af den arbejdende 
styrke.

Har brug for løbende feedback fra leder 
og kolleger om kvaliteten i arbejdet. Det 
giver ro til at holde fri med god samvit-
tighed.

Pifter gerne det sociale arbejdsmiljø op 
og sætter pris på kollegialt samvær. 

Arbejder fint i fællesskab med andre.

Lønmodtageren:
Arbejde er penge.

Motiveres mest af løn og frynse-
goder.

Har brug for en leder, der kan lede 
og fordele arbejdet, så det kan blive 
gjort hurtigst muligt.

(Bemærk: Lønmodtageren er ikke en 
egentlig arketype, men den adfærds-
kategori man ender i, hvis man bliver 
demotiveret eller frustreret over sit job).

andt du nogle træk i arketyperne, som du kan genkende i dig selv? 
Ved at blive bevidst om, hvad du har behov for som medarbejder, kan du 
styrke dit indre drive ved fx at gå i dialog med din leder om, hvordan du 
bedst bliver motiveret.

På næste side kan du møde forskeren bag modellen, Helle Hedegaard 
Hein, der fortæller mere om arketyperne og deres betydning for motiva-
tion og ledelse på arbejdspladsen. »

F
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Har du det rigtige job?
r du primadonnaen eller præsta-
tionstripperen, når du går på job, 
eller er du lønmodtageren, der lever 
for livet uden for arbejdspladsen? 
Arketyperne, Helle Hedegaard Hein 
har udviklet, sætter fokus på de 
drivkræfter, der styrer din arbejds-
glæde.

– At man er primadonna skal fx 
ikke tolkes som om, at man er barn-
lig og hysterisk. Den type medar-

bejdere kan godt brokke sig højlydt og blive 
opfattet som besværlige, men det skyldes, 
at de er drevet af dyb, personlig pligtføl-
else, og bliver de forhindret i at kæmpe 
for deres sag, så vil de protestere. Det er 
drivkraften bag adfærden, forklarer Helle 
Hedegaard Hein. 

Derfor er du sådan
Som arketyperne illustrerer, er det forskel-
ligt, hvad vi brænder for, og hvordan vi 
bedst bliver motiveret. De værdier, vi har 
med os fra fx opdragelse og uddannelse, 
er med til at forme måden, vi motiveres 
på, men det er ikke lige let for alle at finde 
formlen.

– Måske er du en af dem, der går og leder 
efter din rette hylde? Du løser måske dine 
arbejdsopgaver, men uden rigtig at brænde 
for dem. Den følelse du får, når du bliver 
klar over, hvad det er for en type arbejdsop-
gaver, der motiverer netop dig til at yde dit 
bedste, kaldes arketypeforløsning. Nogle 
finder den ikke på arbejdet, men gennem 
en hobby, som fx musik eller sport, siger 
Helle Hedegaard Hein og understreger, 
at der selvfølgelig altid vil være opgaver 
indimellem, vi bare bliver nødt til at løse, 

E
og at vi føler motivation i forskellig styrke i 
hverdagen. Men der, hvor motivationen er 
stærkest, viser arketypen sig.

Få det bedste ud af livet
Ifølge Helle Hein er det vigtigt at være be-
vidst om, hvad der driver os. For hvis man 
føler sig uforløst i sit arbejde, kan det føre 
til fx stress og depression. Det vil ofte være 
her, man finder lønmodtageren. Den arke-
type vi alle kan blive til, hvis motivationen 
svigter.

– Hvis ikke du mærker din primære driv-

kraft og derfor aldrig får et kick ud af dine 
arbejdsopgaver, så melder utilfredsheden 
sig. Pludselig er det måske vildt uretfær-
digt, at kollegaen arbejder så meget hjem-
me, at du ikke fik den lønforhøjelse, eller     
at der mangler bananer i frugtordningen. 
Der er ingen, der går på arbejde med den 
drivkraft at få en gratis banan, men det 
adfærdsmønster kan alle havne i, hvis 
motivationen mangler, og vi ikke føler 
os set og anerkendt, konstaterer Helle 
Hedegaard Hein.

Find motivationen igen
For de fleste er det heldigvis et midlertidigt 
reaktionsmønster, der animerer til, at man 
ændrer på noget for at få arbejdsglæden 
igen. Hvordan man kan gøre det, har Helle 
Hedegaard Hein flere gode råd til:

–  Du kan vælge at kanalisere alt din 
energi over i din fritid eller søge nyt job 
og komme videre, men du kan også gå til 
din leder og få en snak om, hvilken type 
arbejdsopgaver du elsker, og om det er 
muligt at få flere af dem.

Det kan også styrke arbejdsglæden i hver-
dagen, at man løbende evaluerer på, om 
tingene skal fungere på en anden måde. 
Måske har du brug for ro omkring dig 
modsat dine kolleger. Her kan det være en 
fordel at kende kollegernes arketyper, så 
man kan tage et fælles ansvar for arbejds-
glæden og forebygge for mange sure løn-
modtagere som muligt.  n

Vind bogen  ”Når talent forpligter” 
af Helle Hedegaard Hein og Mads 
Davidsen. Læs mere på side 8.

Hvad gør du for at bevare din arbejdsglæde og motivation? Med arketyperne kan du 
få større forståelse for din egen og kollegernes adfærd og blive klogere på, om dit job 
er rigtigt for dig.

I
Helle Hedegaard Hein
… er uddannet cand.merc. og ph.d. 
Hun har en lang årrække beskæfti-
get sig med ledelse og motivation. 
Gennem fire års feltstudie udviklede 
hun arketype-modellen, som er fire 
typer medarbejdere med forskelligt 
forhold til arbejdet, forskelligt formål 
med at gå på arbejde og forskellige 
motivationsfaktorer.

Læs mere på Hellehein.dk

»



Arbejdsmarkedets brug af Big Data vil øges, og det vil
give store forandringer i de kommende år. Vi vil se
medarbejdere have et omskifteligt arbejde, mens 
andre vil have et mere fast traditionelt arbejde. 
Hvor ser du dig selv henne?

Mange job, vi kender i dag, vil forandre sig 
eller forsvinde. Nogle forandringer vil ske 
hurtigere, end mange synes om, mens 
andre vil opleves som uundværlige. Hvem 
kan fx forestille sig en hverdag uden sin 
smartphone?

Din rolle afhænger af det, du kan
Det er altid godt at dygtiggøre sig – uanset 
om du synes, at dit job er i ”farezonen” 
eller ej. Jo flere ting du kan og har indsigt i, 
jo flere muligheder vil du have på arbejds-
markedet.

Medarbejdere, der uddanner sig løbende, er 
oftest dem, der lettest falder ind i nye roller 
på arbejdsmarkedet. Vi anbefaler et fokus 
på at dygtiggøre dig både fagligt og per-
sonligt og pleje og udbygge dit netværk. 

en digitale udvikling resulterer i 
arbejdsfunktioner, der overtages af 
computere pga. de enorme mæng-
der data, vi har til rådighed – også 
kaldet Big Data. Rollerne på arbejds-

markedet vil være i forandring, nogle jobs 
forsvinder, andre forandres.

Robotterne kommer
Der er ingen tvivl om, at robotter i forskel-
lige former vil forandre arbejdsmarkedet og 
den rolle, den enkelte medarbejder udfyl-
der på jobbet.

En robot er fx ikke kun støvsugeren, men 
det er også computerprogrammet, der via 
Big Data kan finde svar på mere og mere 
komplicerede forhold. Du kan vælge at se 
brugen af Big Data som en trussel eller som 
en hjælp til dig i dit job.

D

MANGE JOB, VI KENDER I DAG, VIL FORANDRE SIG ELLER FORSVINDE. 
NOGLE FORANDRINGER VIL SKE HURTIGERE, END MANGE SYNES OM, 
MENS ANDRE VIL OPLEVES SOM UUNDVÆRLIGE. 
FINN D. AALESTRUP

Hvad bliver din fremtidige
rolle på arbejdsmarkedet?

Ønsker du inspiration til, hvordan du kan 
gøre det, kan du fx finde vores kursustilbud 
på f-f.dk/kurser.

En god ide at sikre dig
Uanset hvordan arbejdsmarkedet udvikler 
sig, så anbefaler vi, at du sikrer dig mod 
ledighed. Frie Funktionærer tilbyder dig 
både a-kasse og lønsikring, som kan give 
dig økonomisk sikring og tryghed.  n

”

Af Finn D. Aalestrup, formand
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Har du det rigtige job?
|  Det FRIE ord  |  

Din bil ville i dag kunne køre hurtigere 
end lysets hastighed, hvis den havde 
fulgt computerens udvikling i datakraft. 
Det fortæller lidt om den datakraft, som 
computere har gennemgået på relativ 
kort tid … og udviklingen fortsætter.
 Kilde: Rise Of The Robots



Her er det ok at være   UNORMAL
Forberedelse og masser af 
engagement er opskriften, der 
gør det til en succes for alle 
at ansætte en kollega med en 
diagnose. Det er Louise Willes 
forløb hos Novo Nordisk et godt 
eksempel på. 

Af Heidi Callesen 
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år Louise Wille hver dag møder på 
arbejde som datakvalitetskon-
trollør hos Novo Nordisk, har hun, 
udover kuglepenne og diverse 
dimser, også en diagnose med sig 

i dametasken. Hun er nemlig autist. 
– Hele mit liv er jeg blevet opfattet som 

anderledes og underlig, så jeg havde fak-
tisk helt opgivet at finde et normalt job, 
fortæller hun. 

Men for to år siden blev hun som en del af 
et projekt, der skulle hjælpe autister ud på 
det ordinære arbejdsmarked, ansat til at 
kontrollere, analysere og sortere data for 
medicinalvirksomheden. Et stort skridt for 
den nu 23-årige kvinde, der inden da aldrig 
havde haft en arbejdsuge på mere end ni 
timer. 

– Jeg var meget nervøs. Både for om 
jeg ville kunne klare et rigtigt arbejde og 
de opgaver, der var, men også for om jeg 
fx ville få en nedsmeltning og begynde 
at græde, så jeg blev fyret igen med det 
samme, siger Louise Wille. 

Fordomme og forberedelse 
Blandt de kommende kolleger var der da 
også en del fordomme, fortæller Senior 
Informations Scientist Solmaz Gabery, der 
var Louises Willes supervisor de første to 
år.

– Vi havde jo ikke særlig meget kendskab 
til sygdommen inden, så vi forestillede os 
en, der havde nogle særlige evner inden-
for vores felt, men som også var meget 
introvert, nervøs og som ikke ville fungere 
socialt. 

For at skabe de bedst mulige betingelser, 
begyndte Novo Nordisk derfor allerede 
inden forløbet at tilpasse sig og ændre lidt 
på arbejdsgangene. 

N
– Vi fik at vide, at autister ofte har brug 

for meget klare rammer og mindre social 
kontakt, så det tog vi hensyn til. Fx ved at 
lave meget strukturerede dagsskemaer 
over opgaverne og ved at placere Louises 
skrivebord ved væggen, så hun ikke skulle 
forholde sig til fremmede, der gik forbi, for-
klarer Solmaz Gabery. 

Louise Wille gjorde også selv, hvad hun 
kunne, for at være så godt forberedt som 
muligt: 

– Jeg kiggede på deres hjemmeside for at 
lære mere om stedet. Jeg så på billederne, 
hvad man normalt har på af tøj, og så lyt-
tede jeg meget til andres smalltalk for at 
notere mig, hvad der var ok at spørge om 
og hvordan man bør svare. 

At lære at være kollega 
Indsatsen har båret frugt. Med tiden blev 
de meget detaljerede dagsskemaer, hvor 
alle opgaver og arbejdsgange stod beskre-
vet, erstattet af ugeskemaer, og i dag plan-
lægger Louise Wille i langt højere grad selv 
sine arbejdsdage. 

Hvis de skal til et social arrangement, tager 
hun derned dagen før for at have et over-
blik over stedet, og når der sker store æn-
dringer i afdelingen, orienterer chefen altid 
Louise Wille først, inden der sendes en mail 
ud til alle. På den måde afhjælper det for-
virringen ved forandringer. 

– Det er klart, at man skal være bevidst 
om, at det kræver nogle ressourcer at an-
sætte en med autisme. Men det er kommet 
bag på mig, hvor meget man kan gøre med 
lidt forberedelse, siger Solmaz Gabery og 
fortsætter: 

– Den største udfordring har faktisk 
været at lære hende at sige nej til opgaver, 
for autister har det ikke godt med at 
sige fra. Så vi har gjort meget ud af 

Her er det ok at være   UNORMAL

»

En autismediagnose gjorde 
Louise Wille nervøs for, om hun 
ville kunne klare et almindeligt 
arbejde, nu arbejder hun 35 timer 
om ugen på samme vilkår som 
sine kolleger hos Novo Nordisk.

TEMA | Roller |  
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at vise og forklare hende, hvordan man er 
en god og ligeværdig kollega – det er jo en 
meget vigtig del af det at være på arbejds-
markedet, siger Solmaz Gabery. 

En fordel for alle 
Efter to års projektansættelse har Louise 
Wille nu fået en fast kontrakt hos Novo 
Nordisk, med 35 timers arbejdsuge på 
samme vilkår som alle andre. 

– Det har virkelig givet mig meget selv-
værd. Jeg har fundet ud af, at jeg kan ting, 
som andre har svært ved, og at hvis bare 
rammerne er rigtige, kan jeg sagtens have 
et almindeligt arbejde, siger hun. 

Sådan er det også, selvom der stadig er en 
masse situationer, hvor hun skiller sig ud.  

– Fx de dage, hvor jeg bare har brug for 
tryghed, og derfor godt kan finde på at 
sætte mig ned under mit skrivebord for at 
arbejde, fortæller Louise Wille grinende. 

Det ved hun godt selv er unormalt og an-
derledes i forhold til den gængse hverdag 
på en arbejdsplads, men hun tror også, at 
netop den slags er med til at lære kolle-
gerne noget: 

– Jeg udfordrer i hvert fald deres måde at 
gøre tingene på og føler, at det skaber en 
større forståelse for forskellighederne. Her 

er det helt ok at være unormal – det er ret 
fantastisk, siger Louise Wille. 

Det samme synes Solmaz Gabery. Hun er 
glad for at være ansat på en virksomhed, 
der aktivt gør noget for at rumme dem, der 
er anderledes.

– Louise har imponeret os med sit faglige 
talent, og det en stor glæde for os alle at se 
hende blomstre og udvikle sig. Hun får os 
til at se på vores arbejdsgange og verden 
omkring os med andre øjne, og derfor er 
hun en kæmpe succeshistorie.  n

Sammen med sin supervisor, 
Solmaz Gabery, har Louise Wille 
arbejdet meget med at lære, hvor-
dan man er en god kollega og at 
det er ok at sige nej til opgaver. 

»

I
Fakta om autisme 

•  Autisme er en gennemgribende 
og livslang udviklingsforstyrrelse.

•  Sygdommen er bl.a. kendetegnet 
ved kommunikations- og sprog-
forstyrrelser og begrænsede og 
stereotype vaner eller interesser. 

•  Det vurderes, at over 20.000  
danskere lever med en sygdom 
inden for autismespektret. 

 Kilde: faktalink.dk og Landsforeningen 
Autisme
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Har du lønsikring, og kunne du tænke dig et video-CV, 
så kontakt os på 63 13 85 50 og hør mere om dine mulig-
heder.

VIDEO-CV 
NU TILBYDER FRIE FUNKTIONÆRER  

TIL MEDLEMMER MED LØNSIKRING

Frie Funktionærer forsøger vi hele tiden at have fingeren på 
pulsen i forhold til tiltag, der kan styrke vores medlemmers 
karrieremuligheder. 

Hen over foråret har vi haft et pilotprojekt, hvor 15 jobsøgere 
har fået lavet et video-CV som en del af det karriereforløb, de bli-
ver tilbudt i forbindelse med en opsigelse.  Det forløb kunne man 
bl.a. læse om i forrige nummer af Magasin FRIE. Pilotprojektet 
strakte sig over tre måneder, og ved udgangen af projektet kunne 
vi med glæde konstatere, at 7 ud af de 15 medlemmer var videre i 
beskæftigelse. 

Gode grunde til at bruge video-CV
Der er flere fordele ved at sende en videopræsentation med
ansøgning og CV. Store arbejdsgivere som Jysk og Dansk Super-
marked har meldt ud, at de gerne ser, at deres ansøgere sender 
et video-CV med, når de søger job hos dem. 

En anden grund er, at du i video-CV’et har mulighed for at give et 
personligt indtryk, som ikke er muligt at give i hverken ansøgning 
eller CV. Med video-CV’et har jobsøgeren dermed et forspring til 
jobsamtalen, fordi der allerede er taget stilling til, om ansøgeren 
som person passer godt ind i virksomheden. 

En tredje vigtig grund er, at vi har oplevet stor efterspørgsel på 
video-CV hos vores medlemmer. Som sidegevinst har vi oplevet, 
at mange har fået fornyet energi i jobsøgningen og glædet sig til 
at afprøve det nye medie.

Samarbejde med professionel fotograf
Selve optagelserne foretages af Carsten Nielsen fra Jobvideo-CV. 
Vi benytter en professionel fotograf, fordi det er vigtigt, at kvali-
teten af vores medlemmers video-CV er i overensstemmelse med 
den høje kvalitet af det ansøgningsmateriale, vi ellers arbejder 
med i karriererådgivningen. Teamet af karriererådgivere i løn-
sikring hjælper til i processen med sparring for at kvalitetssikre 
indholdet.  n

I
Af Anne Schmidt, karriererådgiver

Har du lønsikring, kan du gratis få lavet et video-CV som supplement i din jobsøgning. 

Et video-CV er en kort, personlig præsentation af ca. 2 minutters 
varighed. I præsentationen fortæller den jobsøgende kort om sit 
jobmål, sin karriere og sine spidskompetencer.



Af Heidi Callesen

I flokken af kolleger findes alle typer, fx den dominerende, stille eller anerkendende. Men 
hvilken rolle har du – og har du gjort noget aktivt for at udfordre den? Det har vi spurgt en 
række danskere om. 
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Hvilken slags kollega er du? 

PRIVAT ER JEG MEGET MERE AFSLAPPET, MEN JEG SER DET SOM EN NØDVENDIGHED AT VÆRE 
BESTEMT OG FOKUSERET FOR AT FÅ SUCCES. DET ER EN ROLLE, JEG BEVIDST HAR VALGT. 
HICHAM ABDO 

”

Anja Juhl Wadstrøm, 41 år, frisør

Hvilken type er du i kollegaflokken? 
Som chef er det min opgave at være rummelig, ansvarsfuld og styrende. Jeg skal 
både sikre driften, og at de ansatte udvikler sig og trives.

Har du gjort noget for at udfordre den rolle? 
Jeg har arbejdet meget med mig selv. Tidligere ville jeg i høj grad gerne please andre, 
så jeg har skullet lære, at selvom man skal være rar og tage hensyn, skal man stadig 
huske, at det er et arbejde, og det vigtigste er, hvad der gavner forretningen.

Hicham Abdo, 42 år, restaurantchef
 
Hvilken type er du i kollegaflokken? 
Mine kolleger her på Twister ville nok sige, at jeg er hård. Jeg forlanger, at tingene er i 
orden og går op i detaljerne – det er nødvendigt i vores branche og som chef, fordi alting 
jo er mit ansvar. 

Har du gjort noget for at udfordre den rolle? 
Nej, ikke rigtigt. Privat er jeg meget mere afslappet, men jeg ser det som en nødvendig-
hed at være bestemt og fokuseret for at få succes. Det er en rolle, jeg bevidst har valgt. 
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Anna Thrane, 21 år, studerende

Hvilken type er du i kollegaflokken? 
Jeg er nok ikke den, der tager fx mit studie alt for seriøst. Der er mange andre ting, jeg 
også gerne vil, så jeg er mere den sociale type, end jeg er super dedikeret og ambitiøs. 

Har du gjort noget for at udfordre den rolle? 
Når det gælder mit studie, så øver jeg mig i at hanke op i mig selv og arbejde mere mål-
rettet. Derfor har jeg også en fysisk papirkalender, hvor jeg skriver alle aftaler ned, så 
jeg kan planlægge min tid bedre og nå flere ting. 

Cornelia Hjortshøj,
23 år, studerende

Hvilken type er du i kollega-
flokken? 
Jeg har lidt to roller. På studiet er 
jeg nok mest den tilbageholdende, 
der lader de andre bestemme – på 
arbejdet er jeg til gengæld styrende 
og tager ansvar, fordi det er den op-
gave, jeg varetager der. 

Har du gjort noget for at udfordre 
den rolle? 
Jeg synes egentlig, jeg navigerer 
fint i at have forskellige roller for-
skellige steder. Jeg tilpasser mig, 
og hvis jeg fx ved, at nogen ved 
mere om noget end mig, lader jeg 
dem styre. Det synes jeg er en fin 
egenskab. 

Sten Slot, 65 år, direktør 
for kokkelandsholdet og 
indehaver af to vandrehjem

Hvilken type er du i kollega-
flokken? 
Jeg er bulderbassen. Sådan en utål-
modig type, der synes, at der skal 
ske noget, og som derfor er meget 
aktiv, initiativrig og udholdende. 
Til gengæld går jeg ikke op i detaljer 
– det må nogle andre tage sig af. 

Har du gjort noget for at udfordre 
den rolle? 
Når der er kommet tilbagemeldin-
ger fra ansatte om, hvordan de har 
opfattet mig, så er det noget, jeg 
har reflekteret over. Jeg har arbej-
det med ikke at virke så voldsom, 
og det er klart blevet bedre. 

Martin Westrup 
Kristiansen, 31 år, 
lærerstuderende

Hvilken type er du i kollega-
flokken? 
Dem, jeg arbejder sammen med, 
ville nok beskrive mig som meget 
vidende og belæst. Jeg er meget 
selvstændig og påtager mig der-
for ofte rollen som den, der tager 
initiativ til ting og fører dem ud i 
livet. 

Har du gjort noget for at udfordre 
den rolle? 
Jeg har det fint med at være den, 
der leder. Det passer egentlig også 
meget godt med, hvordan jeg er 
privat, så jeg trives med det og har 
ikke tænkt på at ændre det.



Sådan optimerer 
du samarbejdet 
med chefen 

Af Maria Skovbjerg Henriksen

Er du en gang imellem ud-
fordret i dit samarbejde med 
chefen? Her får du gode råd 
til, hvordan du kan gøre dit 
for, at du og din leder kan 
skabe den bedst mulige 
relation.

1. Vær en god medarbejder
Du kan bidrage til din chefs succes ved at gøre følgende:

 Definér din rolle og vær klar på, hvad der kræves af 
dig.

 Tænk som din chef – hjælp med at mindske presset 
og tænk fremad, så vil du være en meget værdsat 
ressource, når din chef har behov for det.

 Sørg for at holde din chef velorienteret.

 Vis, at du er værd at stole på. Så har du de bedste for-
udsætninger for at opbygge et stabilt og tillidsfuldt 
arbejdsforhold til din chef.

Der skal to til et samarbejde
En god leder har typisk stor retfærdigheds-
sans og evnen til at støtte og inspirere dig 
og dine kolleger. Men uanset hvad din chefs 
spidskompetencer er, så skal der altid to til 
et samarbejde, og derfor kan du gøre dit 
til, at hverdagen bliver så gnidningsfri som 
muligt – også selv om din chef måske ikke 
er berettiget til en fortjenstmedalje i godt 
lederskab.

En af Joshis pointer er, at ledere også ople-
ver et præstationspres. Derfor har de brug 
for et team af medarbejdere, som de kan 
stole på og som gør deres bedste for at 
nå deres opgaver eller de mål, afdelingen 
har. Hvor stor succes, du opnår som medar-
bejder, afhænger blandt andet af, hvordan 
du håndterer din leder. 

Her kan du finde tips til din vej til det bedste 
samarbejde med din chef.  n

n god leder kan inspirere dig til at 
yde dit bedste, mens en dårlig kan 
suge al din motivation og gøre din 
arbejdsdag til en kamp. Det mener 
forfatter Manmohan Joshi, der bl.a. 

har skrevet e-bogen ”How to deal with your 
manager”. 

E
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2. Prioritér din tid
Nogle gange vil dine arbejdsopgaver kræve mere tid, 
end du har til rådighed. For at opnå det bedste resul-
tat inden for de fastsatte tidsrammer, får du nogle 
retningslinjer:

  Styr din egen tid. Organisering og planlægning 
giver dig kontrol og overblik – og chefen ro.

  Lær at prioritere, når alting haster.

  Find dine ”tidsrøvere” og skil dig af med dine 
ukonstruktive arbejdsvaner.

3. Tag ansvar og få mere kontrol
For at forholde dig effektivt til din chef, kan du gøre det 
til en vane, at:

 Løse problemer effektivt i din chefs fravær.

 Styrke din indflydelse og chefens tillid til dig.

 Udvide din rolle og tage et større ansvar.

4. Sig fra
Det kan ikke undgås, at du har travlt på jobbet i 
perioder, men det betyder ikke, at du skal sættes 
under et urimeligt pres. Hvis chefen overlader 
mere arbejde til dig, end du kan nå, så er det nød-
vendigt, at du øver dig i at sige “Nej’. Hvis din chef 
fortsat insisterer, må du bede om hjælp til at få 
prioriteret dine udvidede arbejdsopgaver.

5. Lad følelserne blive hjemme
Du gør hverdagen nemmere for dine kolleger, hvis du har 
styr på dine følelser, når du er på arbejde. Øv dig i ikke at vise 
negative følelser på grund af ting, der sker på jobbet. Hvis du 
er uenig med chefen om en beslutning eller handling, så husk 
at argumentere sagligt i stedet for følelsesmæssigt.

6. Kommunikér som 
chefen
Hvis du vil have et godt samarbejde med 
din chef, er det godt at vide, hvad din 
chef forventer, så du har de bedste for-
udsætninger for at imødekomme dem. 
Snakkesalige chefer foretrækker oftest 
verbal kommunikation. Hvis chefen deri-
mod hele tiden sender mails og fx skrift-
lige rapporter, kan det være en fordel, hvis 
du også kommunikerer mest skriftligt. 
Find ud af, hvordan du kan gøre dit til, at 
din leder oplever, at du er nærværende og 
nem at komme i kontakt med.

Vil du vide mere, kan du down-
loade Manmohan Joshis lille e-bog 
”How to deal with your manager” 
ved at scanne koden.
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or 10 år siden var det at være ar-
bejdsløs ikke noget, man talte 
om – tværtimod kunne det godt 
føles skamfuldt at sige højt. Men 
det ændrede finanskrisen og dens 

mange fyringer på. 
– Pludselig kendte næsten alle en, der 

stod uden arbejde. Det var med til at gøre 
det langt mere normalt og acceptabelt, at 
man i en periode ikke havde noget job, for-
tæller Anne Schmidt, der er karriereråd-
giver hos Frie Funktionærer.

– Vi er gået fra at kalde det ’arbejdsløs’, 
til at man er ’jobsøgende’ – en lille ændring 
med en stor effekt. For det betyder, at 

fokus nu ikke længere er på, hvad man ikke 
har, men i stedet på at komme videre med 
de muligheder, som fremtiden bringer, 
siger hun.

Svært at blive ledig 
Men det med at vende blikket fremad er 
ikke lige nemt for alle. Ifølge karriereråd-
giveren kan især den ældre del af arbejds-
styrken godt stadig føle sig hårdt ramt på 
selvfølelsen, hvis de bliver fyret. 

– For dem, der har arbejdet det samme 
sted i 30 år, udgør arbejdet ofte en meget 
stor del af ens identitet og fællesskabsføl-
else, fortæller Anne Schmidt og fortsætter,

F

Selvom mange har prøvet det, kan det godt stadig 
være svært. Her får du tips til at komme godt videre
i arbejdslivet, hvis du er blevet ledig.

Af Heidi Callesen 

FRA ARBEJDSLØS
TIL JOBSØGENDE  

TEMA  | Roller |  

FOR DEM, DER HAR ARBEJDET DET SAMME STED I 30 ÅR,
UDGØR ARBEJDET OFTE EN MEGET STOR DEL AF ENS 
IDENTITET OG FÆLLESSKABSFØLELSE.
ANNE SCHMIDT

”
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– Så når de ikke har jobbet at stå op til om 
morgenen, er det et stort brud med deres 
selvforståelse og netværk – og det gør det 
ekstra svært. 

Derfor kan der opstå en stor usikkerhed 
på, hvad man egentlig kan og hvilke andre 
muligheder, der er.  

– Nogle oplever det både som en såret 
forfængelighed og en frygt for det ukend-
te. De kan have svært ved at se, hvordan 
deres kompetencer kan bruges i en anden 
sammenhæng, og det kan bremse en i at 
gå videre. 

Gør som de unge
Helt konkret kan Anne Schmidt se det i de 
ansøgninger, de ledige sender af sted. Hvis 
de stadig hænger fast i følelser forbundet 
til fyringen, præger det ofte teksten med 
formuleringer som: ”sådan og sådan gjorde 
jeg på min tidligere arbejdsplads". 

– Det er et irrelevant og bagud-skuende 
fokus, der ikke gavner i jagten på et nyt 
job. I stedet skal de kigge fremad og ændre 
retorikken i ansøgningen – så det i stedet 
handler om, hvad man kan bidrage med 

og tilføre arbejdspladsen både fagligt og 
personligt. 

Det er nemlig vigtigt at få flyttet fokus væk 
fra fortiden og i stedet koncentrere sig om, 
hvad fremtiden skal bringe – ikke mindst 
for at få succes i jobsøgningen. Her kan de 
ældre generationer med fordel lære noget 
af de yngre, mener Anne Schmidt: 

– Unge har ofte intet problem med at 
skulle ’sælge sig selv’ eller bruge fx LinkedIn 
som reklamesøjle. For dem er hvert job ofte 
midlertidigt og et springbræt på vej videre, 
siger hun og fortsætter: 

– Derfor er de mere indstillede på, at 
jobskifte er en fast del af arbejdslivet og 
tager det ikke så tungt, når de mister det. 
Det er klart en fordel, når man skal se sig 
i nye sammenhænge og bevare sin gejst i 
jobsøgningen.  n

KARRIERE-
RÅDGIVERENS
BEDSTE RÅD 
 Sig højt, hvordan du har 

det og snak om, hvad du 
føler. Det gør det nemmere 
at blive afklaret og give slip 
på fortiden. 

- Øv dig i at vende blikket 
fremad. Selvom du ikke 
har et job lige nu, så er du 
på vej et nyt sted hen – dét 
skal være dit fokus. 

 Lav en liste over dine fag-
lige og menneskelige styr-
ker og ønsker for fremti-
den. Det gør det nemmere 
at se nye muligheder. 

 Søg nye fællesskaber,
 så du omgås andre end
 kun tidligere kolleger og
 får input fra flere. 

 Grib jobsøgningen an 
som et job og arbejd dig 
fremad trin for trin – det 
gør processen mere over-
skuelig.   

 Brug din karriereråd-
giver, hvis du har behov 

 for inspiration og sparring.

Kilde: Karriererådgiver Anne Schmidt

NOGLE OPLEVER EN FYRING – BÅDE SOM EN SÅRET FORFÆNGE-
LIGHED OG EN FRYGT FOR DET UKENDTE. DE KAN HAVE SVÆRT

VED AT SE, HVORDAN DERES KOMPETENCER KAN BRUGES
I EN ANDEN SAMMENHÆNG, OG DET KAN BREMSE

EN I AT GÅ VIDERE. 
ANNE SCHMIDT

”

Kontakt din karriererådgiver, hvis
du er blevet ledig og har brug for 
sparring og inspiration til at komme 
videre i arbejdslivet.
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a 54-årige Conny Lundfald Hansen 
havde haft stillingen i regnskab i 
otte år, svandt arbejdsopgaverne 
ind, og hun blev opsagt.

Hun kontaktede Frie Funktio-
nærer og blev tilbudt personprofiltesten 
som et led i karrierehjælpen og skyndte sig 
at takke ja.

Flere kompetencer med værdi
– Jeg synes, det var svært at finde job, der 
matchede mig 100 procent og ville gerne 
være lidt mere modig i min jobsøgning, for-
tæller Conny, der med personprofiltesten 
blev tvunget til at forholde sig til sine evner 
på en anden måde og fik øjnene op for 
nogle andre af sine personlige kompeten-
cer, der også har værdi.

D
– Når det er længe siden, man har været 

på jobsøgningsmarkedet, er det godt at 
blive klar på, hvordan man bedst kan sælge 
sig selv i sin ansøgning og til jobsamtalen. 
Her er personprofiltesten et godt værktøj, 
forklarer Susanne Posselt Gunnersen, karri-
erekonsulent hos Frie Funktionærer.

En øjenåbner
Sammen gennemgik Susanne Posselt 
Gunnersen og Conny Lundfald Hansen 
resultatet af testen, og det var lidt af en 
øjenåbner for Conny, selv om hun ikke var 
overrasket over resultatet:

– Jeg har prøvet flere personlighedstests 
og ved godt, at jeg fx er en meget struktu-
reret og detaljeorienteret person, men det 
var godt at tale med Susanne om mine styr-
ker og svagheder og blive opmærksom på, 

Personprofiltesten kan være en god øjenåbner

Af Maria Skovbjerg Henriksen

En personprofiltest gav 
Conny Lundfald Hansen, 
der er ledig, mod på at 
kigge på jobopslag med 
andre øjne og inspiration 
til at vende sine udvik-
lingspunkter til styrker.

Conny Lundfald Hansen blev mere modig i sin 
jobsøgning, efter hun fik lavet en personpro-
filtest hos en af Frie Funktionærers karriere-
konsulenter.
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JEG HAR PRØVET FLERE
PERSONLIGHEDSTESTS OG VED 
GODT, AT JEG FX ER EN MEGET 
STRUKTURERET OG DETALJE-

ORIENTERET PERSON, MEN 
DET VAR GODT AT TALE MED 

SUSANNE OM MINE STYRKER 
OG SVAGHEDER. 

CONNY LUNDFALD HANSEN 

”at de karaktertræk, som jeg måske opfat-
ter som negative, godt kan være positive i 
den rette sammenhæng.

Trivsel på jobbet er afgørende
Conny Lundfald Hansen fik ikke kun afkla-
ret, at hendes kompetencer er meget mere 
end debet og kredit, men også at hun har 
brug for en arbejdsplads, hvor der er plads 
til samarbejde, nye måder at gøre tingene 
på og godt kollegaskab.

– I processen stod det klart for mig, hvor 
meget det har påvirket mig ikke at trives 
på min arbejdsplads, og hvad det er, jeg har 
brug for og kan bidrage med. Det har jeg 
større fokus på i min jobsøgning nu, siger 
Conny Lundfald Hansen.

Godt rustet til jobsøgning
Med sin karrierekonsulent som sparrings-
partner har Conny Lundfald Hansen nu 
fået bygget sin ansøgning og sit CV op 
på baggrund af profilen, og hun føler sig 
godt rustet til at finde jobbet, der matcher 
hende.

Karrierekonsulenten har, udover Conny 
Lundfald Hansen, også hjulpet mange 
andre i samme situation med at få afklaring 
med personprofiltesten. 

– Jeg oplever typisk, at medlemmer, der 
har været i samme job i mange år og ikke 
har den store træning i at skrive ansøgnin-
ger og gå til jobsamtaler, har stor glæde af 
forløbet. Det er god forberedelse til ærligt 
at kunne sælge sig selv fra sin bedste side, 
forklarer Susanne Posselt Gunnersen.  n

Personprofiltesten kan være en god øjenåbner

LÆR MERE OM DIG SELV
En personprofiltest kan hjælpe dig til 
at finde harmoni mellem dit jobind-
hold og din personlighed og an-
vendes typisk i forbindelse med 
karriererådgivning, hvis du er op-
sagt eller søger nye udfordringer.

Til profilen anvender vi Master 
Managements Master Person 
Analyse (MPA). MPA er et dialogværk-
tøj. Derfor er der ingen rigtige eller
forkerte svar. Det er blot en måde at lære 
dig selv bedre at kende på.

Få feedback hos din karrierekonsulent
Profilen er fortrolig og udleveres ikke til andre end dig.
Du udfylder profilen online. Brug max. 20 minutter på at 
udfylde den. Det er vigtigt, at du svarer på spørgsmålene 
med din første indskydelse. Inden du modtager testen, 
aftales et tidspunkt for en personlig eller telefonisk til-
bagemelding af ca. en times varighed.

Er du Favorit- eller Elitemedlem, kan du kontakte en af vores 
karrierekonsulenter, hvis du ønsker at få udarbejdet en personprofil.

TEMA | Roller |  
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Af Heidi Callesen

a firmaet Carta Autofinans sidste 
år overvågede en ansat via GPS og 
bagefter brugte koordinaterne til 
at bortvise ham, lagde Frie Funk-
tionærer sag an. 

– At bortvise medarbejdere på baggrund 
af, hvor deres bil har holdt på et givent tids-
punkt, er grotesk, og vi var ikke i tvivl om, at 
den her sag kunne vindes, siger den juridi-
ske chef Claus Carstensen. 

Tvist om frihed under ansvar
Medlemmet, som sagen drejer sig om, har 
i dag et andet arbejde og ønsker at være 
anonym, men han fortæller, at han i jobbet 
som kørende sælger havde fuld fleksibilitet 
og frihed under ansvar: 

– Det indebar, at jeg helt selv styrede min 
tid og både kunne sidde hjemme på konto-
ret og lave en mødepræsentation eller fx 
gøre det ved mine forældres køkkenbord, 
mens de passede min søn.

Sejr i byretten
Den måde at forvalte arbejdstiden på var 
helt i orden, slog byretten i Odense tidli-
gere på året fast. GPS-koordinaterne var 
ubrugelige som bevis, bortvisningen var 
uberettiget, og Carta Autofinans blev dømt 
til at betale en erstatning på 344.000 
kroner og sagens omkostninger. 

Det var helt ude af proportioner, da en virksomhed i 
Odense overvågede en ansat via GPS og bortviste ham 
for ikke at passe sit arbejde. Frie Funktionærer hjalp med 
at sikre en stor erstatning.   

– Det er frustrerende at blive beskyldt 
og bortvist for ikke at passe sit arbejde, 
når man rent faktisk har gjort det. Derfor 
var det en stor lettelse for mig, at sagen 
endelig blev lukket, og jeg er rigtig glad for 
den hjælp, jeg har fået, fortæller medlem-
met.  n

D

BLEV OVERVÅGET
OG BORTVIST
– fik 344.000 i erstatning  

AT BORTVISE MEDARBEJDERE PÅ BAGGRUND AF, HVOR DERES 
BIL HAR HOLDT PÅ ET GIVENT TIDSPUNKT, ER GROTESK, OG VI 
VAR IKKE I TVIVL OM, AT DEN HER SAG KUNNE VINDES.
CLAUS CARSTENSEN

”

|  Juridisk |  
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Af Heidi Callesen

Sociale medier og ny teknik har fået antallet af uberettigede bortvisninger til at stige. 
Løsningen er at sikre sig selv – og opfordre politikerne til at hæve straffen, mener Frie 
Funktionærer.

TENDENS: Flere grove bortvisninger på arbejdspladsen  

er skal ikke længere så meget 
til, før chefen smider en bortvis-
ning på bordet. Et feriebillede på 
Facebook eller forkert brug af 
firmaets GPS kan være nok til, at 

arbejdsgiverne hiver den groveste sanktion 
frem.  

– Tendensen er klart, at der skal mindre 
til, før man modtager en bortvisning. Det er 
sager, der burde være løst med en simpel 
snak, men hvor sanktionen nærmest sker 
i affekt og derfor på et yderst tvivlsomt 
grundlag, lyder det fra Frie Funktionærers 
juridiske chef, Claus Carstensen. 

Det er især i sager om medarbejdernes 
opførsel på sociale medier og overvågning 
af de ansatte, at han oplever en stigning. 

– Dem havde vi stort set ingen af for fem 

år siden, men nu lander der nye på skrive-
bordet hver måned. 

Ifølge ham skyldes det, at området sta-
dig er relativt uprøvet i retssalene, og at 
der derfor er usikkerhed om, hvor græn-
serne egentlig går. 

– Så ender konflikterne i stedet med en 
uberettiget bortvisning, som for den an-
satte både har en økonomisk konsekvens 
og gør, at de skal leve med mistanken over 
hovedet, indtil sagen er afgjort. 

Hjælp at hente 
Derfor mener Claus Carstensen også, at 
det er på tide, at politikerne tager området 
mere alvorligt og markerer over for arbejds-
giverne, at bortvisning kun bør bruges i 
yderste konsekvens: 

– Det kunne man fx gøre ved at sætte 

godtgørelsen for uberettiget bortvisning 
gevaldigt op. Så tror jeg, flere virksomhe-
der ville tænke sig om og måske rådføre sig 
med en advokat, inden de sender en ansat 
på porten, siger Claus Carstensen.

Indtil det sker, opfordrer han i stedet 
medlemmerne til straks at kontakte fagfor-
eningen. For næsten alle bortvisningssager 
hos Frie Funktionærer ender enten i et for-
lig til medlemmets fordel eller med en klar 
sejr ved domstolene. 

– Det betyder, at man både får en økono-
misk godtgørelse, løn, pension, feriepenge 
og ikke mindst renset sit navn, forklarer 
Claus Carstensen og fortsætter: 

– Hos os er den hjælp inkluderet i prisen, 
og derfor er det vigtigste råd, at du ringer 
med det samme. Så skal vi nok hjælpe dig 
videre.  n

D

Ifølge Frie Funktionærers juridiske chef, Claus 
Carstensen, er der opstået en uheldig tendens, hvor 
arbejdsgiverne langt hurtigere end før smider en bort-
visning på bordet – især i tvister om sociale medier og 
ny teknik. 



Siden 1978 har det offentlige sendt 
informationsbreve til ældre kort inden 
folkepensionsalderen, om at det er tid 
at søge folkepension. Nu skal du selv 
huske det!

Ældre skal nu selv sørge for at få søgt 
folkepensionen via Borger.dk i tide, 
fordi informationsbrevene er afskaf-
fet. Dog har Folketinget indført en sik-
kerhedsventil, hvis folk overser, at de 
skulle have søgt folkepension. 

Fem måneders ventil
De ældre kan få folkepension med til-
bagevirkende kraft op til de første fem 
måneder efter folkepensionsalderen. 
Søger man fx først et halvt år efter, 
man har nået sin folkepensionsalder, 
er de første seks måneders folkepen-
sion gået tabt. I de nye regler er det 
samtidig tilføjet, at alvorligt syge, som 
på grund af deres sygdom ikke har fået 
søgt om folkepension, alligevel kan få 
deres folkepension.

Den nye regel gælder alle født efter 
august 1952. 
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Ældre skal selv huske 
at søge folkepension

Vores karrierekonsulenter har sammensat tre spændende jobsøgningskurser, hvor du 
lærer at skrive den bedste ansøgning, får gode råd til at brænde igennem til jobsamtalen 
og bliver skarp til at optimere dit udbytte ved brug af netværk og LinkedIn. 

Måske har du tidligere været på jobsøgningskurser hos Frie Funktionærer, men derfor 
skal du ikke afholde dig fra at deltage i disse tre kurser, der bygger på et anderledes kon-
cept med nye værktøjer til din jobsøgning.

Alle kurser udbydes løbende og varer 2½ time. De afholdes i København, Aarhus, 
Odense, Vejle og Køge.

Prisen er 50 kr. for medlemmer. Har du tegnet Frie Elite/Frie Uddannelse, 
er de gratis!

Søger du nyt job? 
Tjek vores jobsøgningskurser 



Frie Funktionærers hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Marianne Normann Jensen (næstformand)
Anker Christiansen
Karin Fredskild
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen

Frie Funktionærers a-kasses hovedbestyrelse:
Finn D. Aalestrup (formand)
Karin Fredskild (næstformand)
Anker Christiansen
Marianne Normann Jensen
Lena Birgitte Jørgensen
Solvejg Korsgaard
Kim Sørensen
 Se mere på f-f.dk

Bestyrelser

Godt nyt for selvstændige og freelancere

Mødet henvender sig primært til medlem-
mer, som er tæt på, eller allerede har nået 
efterlønsalderen. 

Vi giver dig et godt overblik over efterløn-
nen og dine muligheder for at bruge den, 
og undervejs er der god tid til, at du kan få 
svar på netop det, du har brug for.

Vi gennemgår fx:
• Hvornår og hvorfor skal du have et 

efterlønsbevis  

• Hvornår kan det bedst betale sig at gå 
på efterløn

• Udskydelsesreglen

• Skattefri præmie

• Hvad dine pensionsordninger betyder 
for efterlønnen

• Kan du hæve dine pensionsordninger og 
undgå modregning?

• Arbejde samtidig med efterløn.
 
For at kunne deltage, skal du være medlem 
af a-kassen, og du har mulighed for at tage 
en kollega eller anden ledsager med.
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Efterlønsmøder i november
Vi vil gerne invitere til fyraftensmøde om efterløn.

Thisted, onsdag den 01.11.2017
Køge, tirsdag den 07.11.2017
Odense, onsdag den 08.11.2017
Aarhus, tirsdag den 14.11.2017
København, onsdag den 15.11.2017

Tidsrum: kl. 17.00 til 19.30. 
Der vil være kaffe/te, sandwich og vand.

Du tilmelder dig på f-f.dk under Medlems-
tilbud

Vel mødt!

Anbefalinger fra arbejdsgruppe i Beskæftigelsesministeriet om 
selvstændige i dagpengesystemet varsler tryggere fremtid for 
selvstændige, freelancere og honorarmodtagere.

Arbejdsgruppen anbefaler bl.a., at:

• Indtægter fra alle aktiviteter tæller med ved optjening af dagpengeret og bereg-
ning af dagpengesats. Lønmodtagere, der eksempelvis har et deltidsjob og egen 
virksomhed, kan dermed lægge indtægter fra begge steder sammen, når der skal 
søges om dagpenge.

• De skønsmæssige afgørelser i det nuværende system om arbejde i væsent-
ligt omfang, om der har været egentlig erhvervsmæssig drift, eller om man kan 
sandsynliggøre, at en bibeskæftigelse til enhver tid kan udføres uden for normal 
arbejdstid, erstattes af objektive kriterier, registeroplysninger og digitale løsninger.

• Man skal have mulighed for at starte virksomhed på dagpenge. Det er i øjeblikket 
kun muligt som bibeskæftigelse under visse betingelser, og så længe man ikke har 
til hensigt at komme til at leve af sin virksomhed.

• Afskaffe reglen om, at man ikke må arbejde i dagtimerne, mens 
man får dagpenge med sin selvstændig bibeskæftigelse.

Til gengæld er det problematisk, at udvalget lægger op 
til at give selvstændige markant kortere tid til at lyk-
kes – fra i dag 78 uger med dagpengeret samtidig 
med selvstændig bibeskæftigelse til 30 uger.

Nu er det op til politiske forhandlinger, hvilke 
dele af udspillet, der skal gennemføres. Egentlig 
lovgivning på området vil formentlig træde i 
kraft 1. januar 2018.

Obs! Ekstra møderække rundt i landet i 
foråret 2018 – særligt for dig der over-
vejer at hæve din efterlønsordning og få 
skattefri udbetaling.
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Nye muligheder med
supplerende dagpenge
og efterløn

Når det lempeligere fradrag er opbrugt, vil 
du kunne få efterløn, selvom du har op til 
145,53 arbejdstimer (118 arbejdstimer hvis 
du er deltidsforsikret).

Begrænsning på dagpenge
Som ledig kan man maksimalt få suppleren-
de dagpenge i 30 uger inden for en periode 
på 104 uger. Du bruger af de 30 uger, når 
du i måneden har løntimer og samtidig får 
udbetalt supplerende dagpenge. Når ugen 
går på tværs af måneden, tæller ugen først 
i de 30 uger i den måned, hvor ugen slutter. 

Kontakt a-kassen om mulighederne
Ved dagpenge gælder også krav om en 
frigørelsesattest, hvis du har opsigelses-
varsel over for din arbejdsgiver. I a-kassen 
giver vi dig rådgivning om mulighederne for 
at få suppleret op.  n

egrebet ”arbejde på nedsat tid” 
dækker nu alt under 37 timer om 
ugen for fuldtidsforsikrede og     
30 timer om ugen for deltidsfor-
sikrede. 

Udgangspunktet for månedens beregning 
af dagpenge eller efterløn opgøres nu ud 
fra 160,33 timer for fuldtidsforsikrede og 
130 timer for deltidsforsikrede. Ligegyldigt 
hvor mange dage, der er i måneden. Alt 
lønarbejde tælles i timer, time for time, 
ligesom en eventuel fraværsdag med fx 
ferie tæller 7,4 timer (deltidsforsikrede 6 
timer). 

Eksempel: Hvis du fx har 28 timer om 
ugen og får fast månedsløn, vil du i måne-
den blive fradraget for din månedsnorm på 
121,33 timer. Du kan så få udbetalt supple-
rende dagpenge eller efterløn for 39 timer 
om ugen. 

Der skal mindst være ret til to dages 
udbetaling i måneden 
Så længe du har mindst 14,8 timer (del-
tidsforsikrede mindst 12 timer) til ud-
betaling,kan der udbetales supplerende 
dagpenge eller efterløn i måneden.

B

Det nye månedsbaserede dagpengesystem ændrer mulig-
hederne for at få suppleret op med enten dagpenge eller 
efterløn, hvis du har arbejde på nedsat tid. 

Har du fx arbejdet og holdt ferie i i alt 
150 timer på en måned, er der kun 10,33 
timer op til de 160,33. Det er under den 
nye udbetalingsgrænse på 14,8 timer pr. 
måned, og månedens udbetaling bortfal-
der. 

Med andre ord: er du fuldtidsforsikret, er 
der mulighed for at få suppleret op, hvis du 
arbejder eller får løn for max 145,53 timer 
pr. måned. Er du deltidsforsikret, kan der 
suppleres op til 130 timer pr. måned, hvis 
du har maksimalt 118 timer i den pågæl-
dende måned.

Der gælder dog andre regler, så længe du 
kan få efterløn med det lempeligere fra-
drag.

Særregel ved efterløn og lempet
fradrag 
Så længe du får efterløn med det lempe-
ligere fradrag, kan du kun få efterløn, hvis 
du højest har 128 arbejdstimer i måneden. 
Hvis du har mere end 128 arbejdstimer i en 
måned, vil du derfor ikke få efterløn i dén 
måned. Er du deltidsforsikret, må du højest 
have 104 arbejdstimer. 

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef •  Illustration: Marck Fink
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Få digitalt overblik
på Jobnet.dk Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef

Dagpengetællere på 
Jobnet.dk gør det nem-
mere for ledige at få 
overblik over deres ledig-
hedsforløb.

Oplysningerne bliver løbende opdateret, mens man er 
ledig. Det sker efter hver udbetaling og regulering af dag-
penge fra a-kassen, så oplysningerne i dagpengetælleren 
kan ændre sig fra dag til dag, og typisk efter den 11. i hver 
måned, når indkomstregisteret er blevet opdateret med 
arbejdsgiveres indberetninger. Visningen er derfor altid en 
her-og-nu–visning af dagpengetællerne. 

Jobnet sender en sms, når data er klar i dagpengetæl-
leren. Ved tilmelding til huskeservice på Jobnet.dk, får 
man besked pr. sms om, at dagpengetællere nu findes på 
Jobnet.dk.  n

edige kan nu hele tiden følge med i deres løntimer, opspa-
ring og dagpengeforbrug, når de logger ind på Jobnet.dk. 
Her vises de såkaldte dagpengetællere i grafiske illustra-
tioner, der på en let og overskuelig måde giver et visuelt 
overblik over ens dagpengesituation.

Visningen finder du på Min Side under Mine dagpenge på Jobnet.dk, 

L

|  A-kasse  |  

Et timeglas der viser, hvor 
mange timers dagpenge 
der er brugt, og hvornår 
dagpengeperioden for-
ventes at være opbrugt.

 

Et timeglas, der viser, hvor 
mange uger der er forbrugt 
af de 30 uger med mulighed 
for supplerende dagpenge 
inden for 104 uger.

 Et speedometer, der viser, 
hvor mange løntimer der er 
arbejdet, siden ledigheds-
forløbet begyndte. Timerne 
kan bruges til at forlænge 
den to-årige dagpenge-
periode (en løntime giver 
to ekstra dagpengetimer), 
eller til at genoptjene en 
ny dagpengeperiode (der 
skal arbejdes mindst 1.924 
timer for at genoptjene 
en ny dagpengeperiode). 

Et speedometer med en 
karenstæller, der holder 
styr på, hvor mange ar-
bejdstimer der skal til for 
at undgå at blive trukket 
for en karensdag.
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egeringen vil i juli 2018 tilbyde 
alle, der er født i 1956 eller sene-
re, at forlade efterlønsordningen 
og få efterlønsbidraget udbetalt 
kontant og skattefrit. Det skal 

ske ved at tilbyde en ”skattefri udbetaling” 
her og nu af ens samlede efterlønsbidrag, 
hvis man til gengæld frasiger sig retten 
til efterløn, eventuel skattefri præmie og 
seniorjob for altid. 

Muligheden er en del af den politiske aftale 
om ”Flere år på arbejdsmarkedet”, som i 
sommer blev indgået mellem Regeringen 
og Dansk Folkeparti. 

Efter aftalen vil udbetaling af efterlønsbi-
draget skulle ske på følgende præmisser:

• I 1. halvår kan der ansøges om at få efter-
lønsbidraget tilbagebetalt skattefrit.

• Udbetaling sker herefter i juli måned 
2018.

• Skattefriheden gælder for efterløns-
bidrag indbetalt frem til og med den

 22. juni 2017.

• Indbetalinger efter den 22. juni 2017
 og frem til det eventuelle udtrædelses-

tidspunkt i 2018 vil blive pålagt en af-
 gift på 30 %.

• Muligheden gælder, hvis man på ansøg-
ningstidspunktet endnu ikke har nået 
efterlønsalderen.

• Der er ikke nogen fortrydelsesret, hvis 
man vælger skattefri udbetaling.

Overvej tilbuddet nøje
Om det er en god ide for dig at hæve din 
efterløn, afhænger af mange personlige 
forhold. Derfor anbefaler vi alle at overveje 
det nøje, når tilbuddet om skattefri udbeta-
ling bliver præsenteret. 

Aftalen skal først igennem Folketinget,
så lige nu skal man ikke foretage sig noget. 
Frie Funktionærer sender nærmere infor-
mation til de berørte medlemmer, når de 
endelige regler om tilbagebetalingen er på 
plads. Her vil det også fremgå præcis, hvor 
meget du har indbetalt til efterlønsordnin-
gen.  n

R

Mulighed for skattefri udbetaling af   

efterlønsbidrag
Politisk aftale varsler mulighed for ansøgning i 1. halvår 
2018 med udbetaling i juli måned 2018.

Af Vivi B. Arnoldus, forsikringschef

|  A-kasse |  

I
Vi skriver til dig!

Betaler du til efterlønsordningen, sen-
der Frie Funktionærer nærmere infor-
mation til dig, når de endelige regler 
om tilbagebetalingen er på plads. 
Her vil det også fremgå præcis, hvor 
meget du har indbetalt til efterløns-
ordningen. 

Har du spørgsmål kan du kontakte 
a-kassen på 63 13 85 50.

Hvert års fulde indbetaling af efterløns-
bidrag vil svare til en skattefri udbetaling 
på knap 6.000 kr. 

• Du er 58 år og har betalt efterlønsbi-
drag siden juli 1999.

 Skattefri udbetaling: ca. 105.000 kr. 

• Du er 50 år, og har betalt efterløns-
bidrag siden januar 2008.

 Skattefri udbetaling: ca. 56.300 kr. 

• Du er 40 år, og har betalt efterløns-
bidrag siden du fyldte 32 år.

 Skattefri udbetaling: ca. 50.300 kr. 

Eksempel på, hvor meget der er indbetalt:
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Årsmødet 2017 
– et tilbageblik

I februar-marts 2018 afholdes regionsgeneralforsamlinger over 

hele landet. Her vælges den bestyrelse, der de kommende to år 

beslutter, hvilke arrangementer, der skal udbydes i deres region.

Du har også mulighed for at stille op og blive en del af et fagligt 

og socialt netværk og få indflydelse.

Læs mere på f-f.dk, hvor du også finder datoer for de kommende 

generalforsamlinger. Har du lyst til at vide mere, så tag en ufor-

mel snak med et af de lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer eller 

kontakt Iben Malling på telefon 63 13 86 06 eller ima@f-f.dk

KOM OG
VÆR MED!

Af Iben Malling, teamleder

Trods mange gode, loyale kræfter i Frie Funktionærers be-
styrelser er håbet, at endnu flere vil engagere sig fremover.

 juni brugte de lokalt valgte bestyrelsesmedlemmer 
i regionerne og sektionsformænd en weekend sam-
men til årsmøde i Frie Funktionærers fagforening. 
Ud over information fra sekretariatet om driften i 
fagforeningen og a-kassen, var temaet for årsmødet 

en drøftelse af regioner og sektioner i Frie Funktionærer. 

Et af de strategiske mål i Frie Funktionærer er et stærkt 
medlemsdemokrati. Der har gennem mange år været 
gjort en stor indsats for at inddrage medlemmerne over 
hele landet, ikke mindst til at være aktive på de lokale 
generalforsamlinger, hvor bestyrelsesmedlemmerne til 
regionerne bliver valgt. Men det er en kendsgerning, at 
mange foreninger kan have svært ved at tiltrække nye 
kræfter, og det gælder også arbejdet i vores bestyrelser. 
Derfor havde hovedbestyrelsen valgt det fokusområde 
som tema på årsmødet. 

Resultatet blev en række forslag, som vil indgå i hoved-
bestyrelsens videre arbejde for at opretholde et stærk 
medlemsdemokrati.  n

I
Sådan fungerer demokratiet i din fagforening:
Frie Funktionærer er opdelt i 8 regioner med hver sin regionsbesty-
relse. De repræsenterer det geografiske område, når der afholdes 
årsmøde, og når den nye bestyrelse vælges på delegeretmøde hvert 
andet år.

Regionsbestyrelsen er bindeled mellem medlemmerne og hoved-
bestyrelsen og står bl.a. bag de mange spændende og populære 
medlemsarrangementer over hele landet.

|  Demokrati  |  
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Tid og sted:
Torsdag den 12. oktober 2017, kl. 18.30,

Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding.

Fra kl. 18.30 byder Frie Funktionærer på en velkomstdrink.

Selve foredraget starter kl. 19.00.

Medlemspris 100 kr. Ledsagerpris 150 kr. Prisen er inkl. velkomstdrink.

| Kurser |  

åske har du allerede fået en 
forsmag på mennesket Bodil 
Jørgensen her i magasinet, men 
vil du gerne lære hende endnu 
bedre at kende, så har du 

chancen, når hun i sit foredrag på Comwell 
i Kolding fortæller åbenhjertigt om sit 
mangfoldige liv og karriere. Det kommer til 
at handle om kærlighed og smertelige tab 
– og om at blive mor i en sen alder. Om dra-
matiske begivenheder som passager i den 
store togulykke ved Sorø i 1988 og senest 
ulykken i forbindelse med en filmoptagel-
se, der nær havde kostet hende livet. 

Bodil Jørgensen vil også fortælle om sine 
højdepunkter på scenen på Det Kongelige 
Teater og i store film- og TV-roller i bl.a. 
Badehotellet, Hvidsten Gruppen, All inclu-
sive, Idioterne, Mænd og høns og Hævnen. 

Vi garanterer en spændende og hjertevarm 
fortælling med masser af humor fra en af 
tidens største kvindelige skuespillere, der 
også vil give smagsprøver som visefortol-
ker med sange fra hendes repertoire.

Billetsalget er åbent frem til og med den 8. 
oktober. Køb billetter på f-f.dk/med-
lemstilbud.

M

Kom til foredrag med  

Bodil Jørgensen
KUN

 100,-
INKL. VELKOMSTDRINK

LEDSAGER 150,-

Har du tid den 12. oktober, 
så brug din aften i selskab 
med skuespiller og satiriker 
Bodil Jørgensen. Er du hur-
tig, kan du stadig nå at få 
billet.
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“Det sker”    hos Frie Funktionærer
OBS!
Med ”Det sker” ønsker vi at give dig en 
samlet oversigt over aktiviteterne i 
Frie Funktionærer. Derfor indeholder 
oversigten også aktiviteter, kurser og 
arrangementer, hvor der kun er få plad-
ser tilbage eller aktiviteter, der kan være 
”UDSOLGT” eller allerede afholdt, når 
magasinet udkommer. Vi opfordrer dig 
til løbende at holde dig orienteret på 
f-f.dk og på Frie Funktionærers Face-
book-side, hvor vi lægger nye arrange-
menter på, lige så snart de er planlagt. 
Du kan også tilmelde dig nyhedsbrevet 
og få besked direkte i din mailboks.

OKTOBER:

04.10.2017 Workshop: Find dit næste job med LinkedIn Odense

04.10.2017 Besøg Museet for Søfart Helsingør

09.10.20.17 Workshop: Find dit næste job med LinkedIn København

09.10.2017 Virksomhedsbesøg hos AffaldVarme Aarhus Aarhus

09.10. 2017 Kursus: Excel – grundlæggende Vejen

12.10. 2017 En aften med Bodil Jørgensen Kolding

14.10.2017 Rundvisning på Det Gamle Carlsberg – UDSOLGT København

21.10.2017 Gåtur i øllets tegn  København

23.10.2017 Foredrag: Fra rod på Nørrebro til vicepolitikommissær Hillerød

23.10.2017 Biograf: Snemanden Kolding

24.10.2017 Biograf: Snemanden Aalborg

24.10.2017 Webinar LinkedIn 1 Online

25.10.2017 Fyraftensmøde: Sammenhold – eller gå kold med 
 Erik fra korpset Odense

25.10.2017 Kursus: Præsenter dit budskab sikkert og over-
 bevisende Vejle

27.10.2017 PH-aften på Henne Mølle Å Badehotel Henne

30.10.2017 Kursus: Præsenter dit budskab sikkert og over-
 bevisende Odense

30.10.2017 Biograf: Snemanden Odense

31.10.2017 Kursus: Excel – Grundlæggende Aalborg

NOVEMBER:

01.11.2017 Biograf: Snemanden Aarhus

02.11.2017 Webinar: Lær at beskytte dit privatliv på Facebook Online

03.11.2017 SAD I PARKEN – En hyldest til Rugsted og 
 Kreutzfeldt – UDSOLGT Skanderborg

07.11.2017 Biograf: Snemanden København

07.11.2017 Webinar: LinkedIn 2 Online

08.11.2017 Kursus: Excel – Grundlæggende Odense

10.11.2017 Mortens Aften på Henne Mølle Å Badehotel Henne

14.11.2017 Webinar: LinkedIn 3 Online

15.11.2017 Chokoladekursus Allingåbro

15.11.2017 Kursus: Præsenter dit budskab sikkert og over-
 bevisende København

17.11.2017 Kasino for begyndere – UDSOLGT København

23.11.2017 Workshop: Find dit næste job med LinkedIn København

24.11.2017 Stor buffet på Henne Mølle Å Badehotel Henne

27.11.2017 Workshop: Find dit næste job med LinkedIn Aarhus

29.11.2017 Workshop: Find dit næste job med LinkedIn Odense

DECEMBER:

16.12.2017 Teater: Jul i Nøddebo Præstegård – UDSOLGT Odense
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GAVEKORT

VIND
SUPER-

Send løsningen på krydsordet til hjernebrud@f-f.dk og vind SuperGavekort 
Vær med i lodtrækningen om: 1. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 500 kr. 2. præmie: 1 stk. SuperGavekort på 300 kr., 
3. præmie:  1 stk. SuperGavekort på 200 kr. Vinderne offentliggøres på f-f.dk. Indsendes inden den 13. november 2017.
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FIND
RABATTERNE

ONLINE PÅ
F-F.DK

anset, om du er til feriehygge 
med familien ved vandet, til 
badeland og pool eller kør-selv-
ferie og hotelophold, så har Frie 
Funktionærer gode rabataftaler, 

som du er velkommen til at benytte dig af.

Hold øje med f-f.dk, hvor du kan se alle 
vores tilbud og finde mere information.

Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, 
får du direkte besked, når vi får nye rabat-
aftaler. Her får du et udpluk af nogle af 
vores gode ferietilbud.

U

Er du favorit-, elite-, senior- 
eller ungemedlem, så benyt 
dig af vores mange gode 
ferietilbud og spar penge!

Danland/DanCenter
Få 10 % rabat på Danlands ferie-
centre med subtropisk badeland 
eller pool og alle DanCenters ferie-
huse rundt i landet.

10 % rabat hos DTF travel
DTF travel tilbyder kør selv ferie til 
destinationer i Danmark og resten 
af Europa.

First Hotels og Milling Hotels
Få op til 21 % rabat på First hoteller 
i Norge, Sverige, Danmark, Spanien 
og Island. Går turen til Odense, 
Aalborg, Kolding, Middelfart eller 
Maribo, får du 10 % på Milling 
Hotels.

Frie Funktionærers ferieboliger
Er du til havneby og spabad i Bogense 
eller sol og strand i skønne Skagen?
Vi har 3 ferieboliger at vælge imellem 
alt efter dit behov. Book dem nemt og 
hurtigt online på f-f.dk.

Henne Mølle Å Badehotel
Kom til Henne Mølle Å Badehotel ved 

Vesterhavet og bliv forkælet med lækker 
gastronomi og smuk natur. Her opnår du 
en rigtig god medlemsrabat. Tjek priser, 

menu m.m. på hennemoelleaa.dk.

BOGENSE

SKAGEN

10 %
RABAT

10 %
RABAT

HENNE	MØLLE	Å
BADEHOTEL

FERIE  &  FRITID
Få rabat med dit medlem skab




